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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er þingseta sem atvinna og er meginmarkmið 

rannsóknarinnar að rekja hvenær þingmennska hætti að verða vettvangur 

áhugamanna og varð leiksvið atvinnumanna. Rannsóknartilgátunni sem lagt er upp 

með er ætlað að meta hvaða áhrif þróun þingfararkaups hafði á upphaf 

atvinnumennsku íslenskra þingmanna, sem og að meta hvers vegna breytingin átti 

sér stað. Rannsóknin byggir á lýsandi greiningu á sögulegri þróun þingfararkaupsins 

og við greiningu á efninu er stuðst við kenningar um umboðsmennsku. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að íslensk þingmennska varð að 

atvinnumennsku á seinni hluta sjöunda áratugar síðustu aldar. Þá benda 

niðurstöðurnar einnig til þess að það hafi fremur verið þróun ytri aðstæðna sem réði 

för en hugmyndir þingmanna um eigin stöðu. Síðan tekin var ákvörðun um 

atvinnumennsku íslenskra þingmanna hefur þingið í auknum mæli færst undan því 

að hlutast til um launakjör sín, þrátt fyrir ítrekuð ummæli íslenskra þingmanna um 

bág kjör. Þessa feimni við að taka afstöðu til eigin launakjara má fyrst og fremst rekja 

til ótta við almenningsálitið.  
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Abstract 

The subject of this thesis is the historical evolution of legislators in the Icelandic 

parliament, Alþingi, from amateur legislators to professionals. The research 

hypotheses the study is based on is intended to assess what the effect of 

parliamentary salaries had on the evolution of the professional legislator, both when 

and why he emerged. A descriptive analysis of the legislative history of 

parliamentary salaries, from the year 1845 to the present day, lies at the core of this 

study and theories of representation are used as the analytical framework. The main 

conclusions are that from the mid-sixties onwards the Icelandic legislator was no 

longer in the role of the amateur and his salary reflected the fact that he now had a 

vocation. It also concludes that by starting to pay legislators as professionals the 

Alþing was reacting to external developments rather than on the basis of a belief that 

the men and women who sat in Alþingi should become professionals. Finally the 

thesis concludes that because of fear of the electorate Icelandic legislators have 

avoided involvement in their own salary decisions since the early eighties.  
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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í opinberri 

stjórnsýslu (MPA) við stjórnmálafræðideild Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi minn var dr. Gunnar Helgi Kristinsson prófessor og langar mig að 

þakka honum fyrir samstarfið, góðar ráðleggingar og þolinmæðina. Þeim sem 

hlustuðu með athygli á mig ræða sögu þingfararkaupsins undanfarin misseri og gáfu 

góð ráð og stuðning eru einnig færðar þakkir. 

 Tilurð þessa verkefnis má fyrst og fremst rekja til mikils áhuga á Alþingi, 

þessari elstu stofnun þjóðarinnar, sem að mati höfundar fellur um of í skuggann af 

öðru í fræðilegri umfjöllun um íslensk stjórnmál. Megi þessi ritgerð verða gagnlegt 

innlegg fyrir þá sem vilja kynna sér sögu Alþingis. 
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1. Inngangur  

Það er ekki oft sem að hófstillt umræða á sér stað á Íslandi um starfskjör 

alþingismanna, þau eru líklegust til að koma til tals í kjölfar ákvarðana um 

breytingar á þeim og þá venjulega vegna þess að verið er að bæta launakjör 

þingmanna. Slíkar aðstæður eru ekki frjóasti farvegur uppbyggilegrar umræðu um 

þingfararkaupið, mun líklegra er að efnisatriði málsins týnist í almennum deilum um 

kjör í þjóðfélaginu. Þessari ritgerð er ætlað að vera uppbyggilegt innlegg í umræðuna 

um kjör alþingismanna.  

 Rannsóknarspurningin sem lagt er upp með að svara í þessari rannsókn er því 

eftirfarandi: Hvaða áhrif hafði þróun þingfararkaups á upphaf atvinnumennsku 

íslenskra þingmanna? Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvenær íslensk 

þingmennska varð að atvinnumennsku og reyna að varpa ljósi á hvers vegna slíkt 

átti sér stað og hvers vegna hugsjónin um borgarann sem tekur tímabundið sæti á 

þingi ár hvert varð að víkja fyrir atvinnuþingmanninum sem sinnir starfi sínu árið 

um kring. 

Mikið liggur við að gott fólk veljist til setu á Alþingi og því þarf að leita 

skilnings á því hvernig búið er að þessum einstaklingum og hvaða ástæður ráða því 

að þeir vilja eða vilja ekki taka þar sæti. Jafnan þarf ekki að bíða lengi eftir því að 

almenn umræða um þingfararkaup alþingismanna falli í tvær skotgrafir hvor 

andspænis annarri, á meðan málefnaleg umræða og staðreyndir dagar uppi í 

einskismannslandinu þar á milli. Sjónarmið þeirra þingmanna sem telja að laun 

þingmanna megi ekki skera við nögl endurspeglast ágætlega í ummælum Stefáns 

Benediktssonar frá níunda áratug síðustu aldar, er hann sagðist aldrei hafa orðið 

vanskilamaður fyrr en hann tók að sér þingmennskuna og þau kjör sem í henni 
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fólust.1 Það er þó í orðum Jóns Johnsen, alþingismanns Árnesinga árið 1849, sem 

þessi sjónarmið sannanlega kristallast: 

 

Það má hver, sem vill, álita þetta sprottið af ástarleysi til fósturjarðar minnar og 

hlífðarleysi við alþýðu; en eg segi sem fyrri: vilji þjóðin eiga góða fulltrúa, þá verður 

hún að launa þeim vel; en vilji hún ekki vinna til þess, verður hún sjálfri sér um að 

kenna. Ég vil ekki vera fundinn að því, að leggja neitt það til fyrir þann sparnað, sem 

þjóðina munar eingu, en hvern einstakan mann miklu, að, þó ekki væri nema einn, 

duglegur fulltrúi missist þinginu.2 

 

Þessi sjónarmið bergmála enn í orðum alþingismanna dagsins í dag. Á öndverðum 

meiði eru svo þeir sem þótt hefur nóg um launakjör þingmanna og hafa frekar viljað 

skerða þau í stað þess að bæta.3 

Rekja má sögu íslenska þingfararkaupsins langt aftur í tímann, alla leið aftur 

til íslenska þjóðveldisins á árunum 930 til 1262. Til forna var þingfararkaupið 

greiðsla, skattur, sem öllum bændum á yfirráðasvæði goða bar að gjalda honum ef 

þeir uppfylltu ákveðin eignarmörk.4 Þannig skyldi bóndi greiða fyrir sig, auk þess 

heimilisfólks sem var á hans framfæri, gjald á hverja kú eða kúgildi, skip eða net sem 

hann átti umfram dráttar- eða burðardýr, auk allra þeirra búshluta sem bú hans gat 

ekki verið án.5 Sömuleiðis voru þetta skilyrðin sem bóndi þurfti að uppfylla til að 

verða skyldugur til þingreiðar með goðorðsmanni sínum.6 Þennan skatt notaði 

goðinn svo til þess að fjármagna greiðslur til þeirra manna sem riðu með honum til 

þings.7 Eðli þingfararkaupsins breyttist ekki við fall þjóðveldisins og handgengni 

Íslendinga við Noregskonung. Þannig eru sambærileg ákvæði um þingfararkaupið í 

                                                           
1 Árni Þórarinsson (1987). „Enginn annars bróðir í stjórnmálum“, Mannlíf 4 (2), 24. 
2 (1850). Tíðindi frá Alþingi íslendinga 1849. Reykjavík: Alþingi. 174. 
3 Þjóðarpúls Gallup (1995). „Við hvað á að miða laun þingmanna?“, nóvember. 2. 
4 (1992). Grágás: lagasafn íslenska þjóðveldisins. Reykjavík: Mál og menning. 566. 
5 Sama heimild. 225. 
6 Einar Arnórsson (1956). „Réttarsaga alþingis“, í Saga Alþingis I. bindi (bls 3-652). Reykjavík: 

Alþingissögunefnd. 36. 
7 (1992). Grágás: lagasafn íslenska þjóðveldisins. Reykjavík: Mál og menning. 566. 
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Járnsíðu,8 lagabálki sem byggði á norskum lögum og tók gildi hér á landi árin 1271-

1274, sem og í Jónsbók,9 lagabálki Magnúsar konungs lagabætis sem gilti á Íslandi frá 

árinu 1281. 

 Í nútímalegum skilningi má rekja uppruna þingfararkaups alþingismanna til 

endurreisnar Alþingis um miðja 19. öld. Síðan þá hafa staðið um það deilur á milli 

alþingismanna sjálfra, sem greindi á um hvort þingmennska ætti yfir höfuð að vera 

launað starf eða hvort greiða ætti fyrir þingmennskuna með þeim hætti að hún væri 

þingmönnum skaðlaus í fjárhagslegu tilliti, eða þá hvort þingmennskan ætti að verða 

hefðbundið launað starf. Sjónarmið utan þings hafa þó veitt þinginu sterkt aðhald og 

latt þingmenn til umræðu um þingfararkaupið og hamið vöxt þess en um leið einnig 

ýtt undir gagnsæi um launakjör alþingismanna. 

 Við lestur á umræðum þingmanna um þingfararkaupið, allt aftur á miðbik 19. 

aldar, sést að í grunninn er enn verið að deila um sömu grundvallar spurningarnar: 

Á þingmennskan að vera starf eins og hvert annað; mun hærra þingfararkaup skila 

þjóðinni betri þingmönnum; mun lágt þingfararkaup leiða til fólksflótta af þingi og 

af listum þeirra sem óska eftir kjöri til Alþingis og síðast en ekki síst, hverjir eiga að 

ákveða laun alþingismanna? 

 Lítil fræðileg umfjöllun hefur átt sér stað um atvinnumennsku á Alþingi 

Íslendinga. Má þar helst nefna David Arter, sem birti greinina „From a „Peasant 

Parliament“ to a „Professional Parliament“? Change in the Icelandic Althing“ árið 

2000. Þar reyndi hann annars vegar að svara þeirri spurningu hvort aukinnar 

atvinnumennsku gætti á Alþingi sem stofnunnar og hins vegar hvort íslenskir 

þingmenn væru orðnir að atvinnustjórnmálamönnum, en að hans mati mátti svara 

báðum spurningunum játandi.10 

                                                           
8 (2005). Járnsíða og Kristniréttur Árna Þorlákssonar. Reykjavík: Sögufélag. 64. 
9 Ólafur Halldórsson bjó til prentunar (1970). Jónsbók; Kong Magnus Hakonssons lovbog for Island. 

Odense: Odense Universitetsforlag. 6-7. 
10 Arter, David. (2000). „From a „Peasant Parliament“ to a „Professional Parliament“? Change in the 

Icelandic Althing“, The Journal of Legislative Studies. 6 (2), 45-66. 65. 
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 Íslensk stjórnmál og þingsetu á Alþingi er erfitt að skýra án aðkomu 

stjórnmálaflokka. Því verður reynt að skoða viðfangsefnið út frá hegðun 

stjórnmálaflokka; hvort þeir hafi í raun staðið sig í hlutverki sínu sem afl í keðju 

fulltrúalýðræðis eða hvort greina megi frekar tilhneigingu til að mylja undir sjálfa sig 

samkvæmt kenningum Katz og Mair um samtryggingarflokka. Þá verður einnig litið 

til kenninga um umboðsmennsku og þess hvaða hlutverk þingmenn sjá sjálfa sig 

leika í störfum sínum, hlutverk vörslumanns eða sendiboða kjósenda.  
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2. Umboð og atvinna 

Samkvæmt kenningum Aristótelesar er maðurinn í eðli sínu pólitískt dýr og í riti 

hans um stjórnspeki sagði hann að líf stjórnmálamanns á 4. öld f. Kr. snerist um að 

hámarka völd sín og áhrif til þess að auka tækifæri sín til göfugra gjörða innan 

ramma laganna.11 Lýðræði dagsins í dag er um margt frábrugðið því sem Grikkir 

aðhylltust en samt sem áður eiga þessu ummæli enn mikinn hljómgrunn. Eðlilegt er í 

framhaldinu að velta því upp hvaða forsendur stjórnmálamaðurinn leggur fyrir sig 

við ákvarðanatöku sína. Hvað á hann að gera við vald sitt? Lýðræðisríki nútímans 

eru flest byggð upp í kringum fulltrúalýðræði. Er þar átt við stjórnarform þar sem 

lögð er áhersla á ákvarðanatöku þeirra aðila sem veitt hafa verið umboð til þess í 

kosningum.12  

Árið 1967 kom bókin The Concept of Representation eftir Hönnu Pitkin út og 

hefur bókin verið talin ein ítarlegasta greining sem út hefur komið um 

umboðsmennsku í stjórnmálum og hefur fram til dagsins í dag haft veruleg áhrif á 

umfjöllun um þetta málefni.13 Að mati Pitkin var umboðsmennskan flókið 

viðfangsefni sem hún taldi stjórnmálafræðinga ekki hafa gert nægjanleg skil, í 

umfjöllun þeirra gætti ónákvæmni í skýringum og einungis ákveðnir þættir væru vel 

kunnir, á meðan aðrir lægju lítt rannsakaðir.14 

 Í greiningu sinni skipti Pitkin umboðsmennsku í stjórnmálum í fjóra þætti, þó 

svo að hún teldi að þessir þættir mynduðu eina sameiginlega heild. 

 Fyrsta þáttinn sem hún skilgreindi kallaði hún formlega umboðsmennsku (e. 

formalistic representation) og miðaðist hún við þá stofnanalegu stöðu sem 

umboðsmennskan fór fram innan. Annars vegar skipti Pitkin henni svo í veitingu 

                                                           
11 Morrison, Donald. (2001). „Politics as a vocation, according to Aristotle“, History of political thought 

22 (2), 221-241. 237. 
12 Saward, Michael. (2003). Democracy. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 150. 
13 Dovi, Suzanne. (2016). „Hanna Pitkin, The Concept of Representation“ í J. Levy (ritstj.), The Oxford 

Handbook of Classics in Contemporary [1950-2000] Political Theory. Oxford: Oxford University Press. 
14 Pitkin, Hanna F. (1967). The Concept of Representation. London: University of California Press. 10. 
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umboðs (e. authorization) og hins vegar ábyrgðarhluti (e. accountability). Hvað 

staðfestinguna varðar var litið til uppsprettu valds fulltrúans, hvernig hann öðlaðist 

vald sitt og hvernig hann gæti komið ákvörðunum sínum í farveg framkvæmda. Hér 

var þó engin leið til að meta gæði umboðsmennskunnar, einungis hvort fulltrúinn 

sitji í embætti sínu á lögmætan hátt.15 Ábyrgðarþátturinn er frábrugðinn að því leyti 

að hér er einungis litið til þess hvaða úrræði umbjóðendur fulltrúans hafa til að draga 

hann til ábyrgðar ef hegðun hans er andstæð hagsmunum þeirra. Eini mælikvarðinn 

sem er hægt að beita á þessa tegund umboðsmennsku er hvort umbjóðendur 

fulltrúans hafi einhverja möguleika á að draga hann til ábyrgðar.16 

 Annar þátturinn sem Pitkin skilgreindi var svokölluð táknræn 

umboðsmennska (e. symbolic representation). Í henni felst að það sé þýðing fulltrúans 

fyrir umbjóðendur sína sem er lykilatriðið, m.ö.o. að hér er einungis metið að hve 

miklu leyti umbjóðendur fulltrúans meta og trúa á hann sem sinn fulltrúa.17 

 Þriðja tegundin sem hún skilgreindi var lýsandi umboðsmennska (e. 

descriptive representation), en í henni felst að hve miklu leyti fulltrúinn endurspeglar 

umbjóðendur sína í líkindum, deilir hagsmunum þeirra og reynsluheim. Hér er helst 

hægt að meta störf fulltrúans á grundvelli þess hve líkindi hans og umbjóðenda hans 

eru mikil.18 

 Fjórða og síðasta tegundin sem Pitkin skilgreindi var efnisleg umboðsmennska 

(e. substantive representation), þar sem aðgerðir fulltrúans í þágu hagsmuna 

umbjóðenda sinni eru í brennidepli. Hér er lykilatriðið með hvaða hætti aðgerðir 

hans hafa áhrif á umbjóðendur hans og er hann svo metinn eftir því hversu vel 

aðgerðir hans stuðla að hagsmunum þeirra sem veittu honum umboðið.19 

 Skoðanir Pitkin á pólitískri umboðsmennsku hafa verið dregnar saman á þann 

hátt að þær feli í sér að fulltrúinn taki að sér að tjá álit, skoðanir og sjónarmið 

                                                           
15 Pitkin, Hanna F. (1967). The Concept of Representation. London: University of California Press. 38-39. 
16 Sama heimild. 55-57. 
17 Sama heimild. 101-102, 110-111. 
18 Sama heimild. 60-61, 90-91. 
19 Sama heimild. 142-143. 
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umbjóðenda sinna á vettvangi opinberrar stefnumótunar. Pólitísk umboðsmennska 

eigi sér svo stað þegar fulltrúinn kemur, efnislega og táknrænt, fram fyrir hönd 

umbjóðenda sinna, leggur til aðgerðir fyrir þeirra hönd og/eða framkvæmir sjálfur 

aðgerðir í þeirra þágu á vettvangi stjórnmála.20 

 Undirliggjandi er svo sú hugmynd að þeir sem keppast um að verða fulltrúar í 

kosningum byggi herferðir sínar á loforðum sem þeir svo fylgi úr hlaði eftir kjör sitt 

eða láti ógert að uppfylla. Þetta hefur stjórnmálafræðingurinn Jane Mansbridge 

kallað umboðsmennsku á grundvelli loforða (e. promissory representation).21  

 Lýðræðið gerir þó ráð fyrir að skoðanir borgaranna endurspeglist í lögum 

þeim sem fulltrúar þeirra samþykkja og þeir þurfa að hegða sér í samræmi við. Þó er 

ekki þar með sagt að frávik eigi sér ekki stað. Margar ástæður geta verið fyrir því að 

fulltrúi og umbjóðendur séu ekki samstíga. Þannig er hugsanlegt að umbjóðendurnir 

hafi enga ígrundaða skoðun á málum eða að skoðanir þeirra gangi í berhögg við 

önnur lög eða skuldbindingar ríkisins. Lýðræðislegt stjórnarfar gerir þó ráð fyrir að 

þetta sé ekki reglan heldur undantekningin.22 

 Umræða um eðli fulltrúa hefur gjarnan verið tvískipt; að fulltrúinn sé annað 

hvort vörslumaður (e. trustee) eða sendifulltrúi (e. delegate). Þessi skipting 

umboðsmennsku er mun eldri en hugmyndir manna um fulltrúalýðræðið og teygir 

anga sína að minnsta kosti til undirritunar Magna Carta í Englandi á þrettándu öld.23 

Í grunninn má gera greinarmun á þessari skiptingu á grundvelli þess hvort að 

fulltrúinn vilji stuðla að hag heildarinnar eða hag ákveðins hóps innan heildarinnar. 

Til þess að meta hvorum hópnum fulltrúar tilheyra er afstaða þeirra til þriggja þátta 

oftast notuð. Í fyrsta lagi hver markmið þeirra eru; hvort fulltrúinn leggi áherslu á 

hagsmuni heildarinnar eða hagsmuni einstakra hópa. Í öðru lagi á hvaða grundvelli 

                                                           
20 Kurebwe, Jeffrey. (2015). „A Review of Hanna Pitkin‘s (1967) Conception of Woman‘s Political 

Representation“, International Journal of Scientific and Research Publications. 5 (1), 50-60. 50. 
21 Mansbridge, Jane. (2003). „Rethinking representation“, The American Political Science Review. 97 (4), 

515-528. 515. 
22 Rehfeld, Andrew. (2009). „Representation Rethought: On Trustees, Delegates and Gyroscopes in the 

Study of Political Representation and Democracy.“ The American Political Science Review. 103 (2), 214-

230. 214. 
23 Sama heimild. 217. 
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hann metur hvort um hagsmuni heildarinnar sé að ræða eða hagsmuni einstakra 

hópa, t.d. hvort hann notast við eigin dómgreind eða styðst við mat utanaðkomandi 

aðila, og í þriðja lagi hversu viðkvæmur fulltrúinn er fyrir ákúrum af hálfu 

umbjóðenda sinna.24 

 Vörslumenn (e. trustees) hafa það að markmiði í störfum sínum að 

löggjafarstarfið eigi að miða að heildarhagsmunum þjóðarinnar. Þá eigi þeir í 

störfum sínum að styðjast við eigin dómgreind, eftir rökræður við aðra vörslumenn, 

um hverjir þessir heildarhagsmunir eru. Þá eigi þeir að sýna takmarkaða viðkvæmni 

fyrir skoðunum og þrýstingi af hálfu umbjóðenda sinna, þeir eigi frekar að haga 

störfum sínum á grundvelli borgaralegrar dyggðar.25 

 Sendifulltrúar (e. delegates) hafa það að markmiði í störfum sínum að 

löggjafarstarfið eigi að miða að hagsmunum sérstakra hópa. Þá eigi þeir í störfum 

sínum að styðjast við dómgreind kjósenda sinna um það hverjir þessir hagsmunir 

eru. Þá eigi þeir að vera mjög viðkvæmir fyrir þrýstingi af hálfu umbjóðenda sinna. 

M.ö.o. eigi umboðsmenn að vinna að hagsmunum umbjóðenda sinna eins og þeir eru 

lagðir upp fyrir þá.26 

 Að mati sumra stjórnmálafræðinga hafa rannsóknir á umboðsmennsku í 

stjórnmálum tekið verðskuldaðan kipp á síðustu árum eftir langvarandi deyfð. 

Samband fulltrúa og umbjóðenda hans er nú skoðað af meiri áhuga en oft áður þar 

sem samspil gildakenninga og raunhyggjukenninga um umboðsmennsku í 

stjórnmálum er talið nánara nú en síðustu hálfa öld.27 Þessi aukna áhersla á gögn í 

rannsóknum á umboðsmennsku í stjórnmálum hefur frá því á níunda áratugnum 

kallað fram nýjar hugmyndir um efnið sem passa ekki eins vel við eldri hugmyndir 

                                                           
24 Rehfeld, Andrew. (2009). „Representation Rethought: On Trustees, Delegates and Gyroscopes in the 

Study of Political Representation and Democracy.“ The American Political Science Review. 103 (2), 214-

230. 215. 
25 Sama heimild. 218. 
26 Sama heimild. 218. 
27 Mansbridge, Jane. (2011). „Clarifying the Concept of Representation“, The American Political Science 

Review. 105 (3), 621-630. 628. 
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stjórnmálafræðinga um umboðsmennsku byggða á loforðum eða togstreitu á milli 

vörslumanna og sendifulltrúa.28 

 Starf stjórnmálamanna er þó ekki aðeins metið út frá hugmyndum um 

umboðsmennsku. Einnig ber að líta til þess að stjórnmálaþátttaka er oft lífsviðurværi 

þeirra og hún fer iðulega fram innan ramma stjórnmálaflokka. Þannig hafa 

fræðimenn ítrekað lýst yfir þeim skoðunum að fulltrúalýðræði sé óframkvæmanlegt 

án stjórnmálaflokka og að ekki hafi verið sýnt fram á að hægt sé að byggja upp 

lýðræðisþjóðfélag án þeirra.29 

Það var þýski félagsvísindamaðurinn Max Weber sem setti fram, snemma á 

síðustu öld, fyrstu kenningarnar um atvinnumennsku í stjórnmálum. Þar fór hann 

yfir hvernig menn gætu reynt að hafa áhrif á valdaskiptingu milli stjórneininga 

samfélagsins eða innan þeirra án þess að hafa það að aðalstarfi, sem og hvernig 

mætti lifa alfarið af stjórnmálastarfi.  

 Weber vildi rekja uppruna atvinnustjórnmálamannsins langt aftur í tímann. 

Skilyrði þess að þeir kæmu fram á sjónarsviðið var samspil furstanna og annarra 

stéttarhöfðingja. Þar voru menn sem áttu sjálfir hlut að stjórnmálavaldinu eða menn 

sem áttu eignir í því magni sem til þurfti til að reka stjórnsýsluna eða standa í 

stríðsrekstri. Að stofni til sinntu þessir menn stjórnmálum einungis eftir atvikum án 

þess að helga sig þeim; líklegast var að þessir aðilar myndu reyna að gera vald sitt að 

tekjustofni. Þeir tóku svo upp stjórnmálastörf í þjónustu samfélagsins þegar 

yfirboðarar þeirra eða stéttarbræður kröfðust þess. Í baráttu þjóðhöfðingjanna við að 

koma sér upp eigin stjórnkerfi sem væri óháð öðrum en þeim sjálfum leituðu þeir til 

slíkra manna; þannig skipuðu þeir oft hirðráð, ráðgjafarsamkundur hvers konar og 

seinna trúnaðarráð furstanna.30 

                                                           
28 Mansbridge, Jane. (2003). „Rethinking representation“, The American Political Science Review. 97 (4), 

515-528. 515. 
29 Dalton, Richard J. og Martin P. Wattenberg (2009). Parties without Partisans: Political Change in 

Advanced Industrial Democracies. Oxford: Oxford University Press. 3. 
30 Weber, Max (1996). Mennt og Máttur. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag. 129-131. 
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 Að endingu var það svo togstreita á milli furstanna og lögstéttanna sem dró 

atvinnustjórnmálamennina fram á sviðið. Furstarnir leituðu í auknum mæli í 

starfskrafta þeirra sem ekki höfðu viðlíka stéttavald en voru þó þess megnugir að 

koma þeim að gagni í stjórnmálum. Þannig tóku þeir presta í sína þjónustu þar sem 

margt mælti með þeim hópi; þeir voru skrifandi og stóðu jafnframt utan við 

hefðbundin hagsmunatengsl stjórnmála og efnahagslífs. Þá kom staða þeirra í veg 

fyrir að þeir eignuðust þau gögn og gæði sem þurfti til að starfrækja stjórn 

furstadæmisins, sem og að þeim var óheimilt að kvænast og því gat lénsmaður þeirra 

treyst á að þeir væru ekki að afla sér stjórnmálavalds fyrir afkomendur sína. Þá fengu 

þeir einnig í lið með sér aðra fornmenntamenn sem höfðu lagt stund á latneska 

mælskulist og gríska ljóðagerð. Loks fengu þeir svo til liðs við sig hirðaðalinn, 

mennina sem furstinn hafði svipt þeim völdunum sem þeir höfðu sjálfir aflað sér, en 

sem hann náði að laða til hirðar sinnar. Þeim fékk hann í hendur störf við 

utanríkisþjónustu og innanlandsstjórn. Seinna fékk furstinn til liðs við sig 

háskólamenntaða lögfræðinga og átti það eftir að hafa gagnger áhrif á allt stjórnkerfi 

Vesturlanda eftir að ríkisvaldið fór í auknum mæli að setja sér opinberar starfsreglur. 

Sömuleiðis áttu lögmennirnir svo eftir að hafa mikil áhrif á flokkastjórnmál sökum 

þess að þau fela í eðli sínu í sér sífellt mat á málstað ýmissa aðila og að túlka slíkt er 

innan sérsviðs lögfræðinga.31  

 Weber skipar enn fremur atvinnustjórnmálamönnum nútímans í tvo 

mismunandi hópa; annars vegar þá sem lifa fyrir stjórnmál og hins vegar hina sem 

lifa af stjórnmálum. Þetta eru þó ekki hreinar andstæður þar sem þeir sem lifa fyrir 

stjórnmál geta einnig lifað af stjórnmálum. Weber skilgreinir þá sem lifa af 

stjórnmálum í efnahagslegu tilliti þannig að þeir reyna að gera stjórnmálin að 

varanlegri tekjulind. Þar sem einkaeignarrétturinn ræður lögum og lofum getur 

engin lifað fyrir stjórnmál í fjárhagslegum skilningi nema að nokkrum skilyrðum 

uppfylltum. Menn þurfa þá að vera óháðir þeim tekjum sem stjórnmálin geta fært 

þeim og þurfa því að eiga eignir eða vera í starfi til að sjá sér farborða. Þá má þessi 
                                                           
31 Weber, Max (1996). Mennt og Máttur. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag. 143-148. 
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öflun tekna ekki vera bindandi svo að hún krefjist ekki bróðurparts tíma eða 

einbeitingu hans. Þannig telur Weber að ef stjórn ríkis eigi að vera í höndum manna 

sem lifa fyrir stjórnmál en ekki af þeim í fjárhagslegu tilliti muni þeir óhjákvæmilega 

veljast til starfa á grundvelli auðs. Þannig sæi hann tvær leiðir færar í þessum efnum: 

Annars vegar gætu störf stjórnmálamanna verið ólaunuð heiðursembætti þar sem 

óháðir og efnaðir menn sætu einir við borðið eða hins vegar að stjórnmálamenn gætu 

komið úr hópi eignalausra. Þá þyrfti að opna þeim leið til valda og það væri gert með 

því að greiða þeim laun fyrir störf sín. Þessi leið, sem hefur í síauknum mæli orðið 

ofan á í heiminum, felur í sér að stjórnmálamenn nútímans sinna ekki störfum sínum 

af kölluninni einni saman heldur sem atvinnumenn, menn sem byggja lífsviðurværi 

sitt á launum sínum fyrir stjórnmálaþátttöku.32 

 Í kenningum sínum um lýðræði taldi Austurríkismaðurinn Joseph 

Schumpeter að í því gæti ekki falist að kjósendur réðu virkilega málum í hverju 

landi. Í hans huga gæti lýðræðið einungis þýtt að kjósendum væri gefinn kostur á að 

samþykkja eða hafna þeim einstaklingum sem stjórna með ákvarðanatöku sinni. 

Þannig væri réttast að skilgreina lýðræðið sem stjórn atvinnustjórnmálamanna. Það 

leiði til þess að stjórnmál verði að eiginlegum starfsferli, með öllum þeim kostum og 

göllum sem því fylgja; þar á meðal að gera þurfi ráð fyrir eigin stéttarhagsmunum 

stjórnmálamanna. Þessi sýn á lýðræðið væri mun líklegri til að skila raunsærri mynd 

en að láta sem að einungis almannahagur réði för. Ávallt þurfi að gera ráð fyrir 

hagsmunum þeirra sem fara raunverulega með völd þjóðfélagsins, slíkt sjónarhorn 

skapaði líka grundvöllinn sem þyrfti til að halda aftur af þeim.33 

 Í huga Schumpeter var þetta fyrirkomulag, samkeppni forréttahópanna, bæði 

hentugasta og raunsæjasta leið lýðræðis. Það væri stjórnmálaaðferð þar sem 

almenningur gæti sem kjósendur með reglulegu millibili valið á milli mögulegra 

stjórnenda. Þessir stjórnendur kæmu svo reglu og skipulagi á hinn flókna heim 

stjórnmálanna og umboð þeirra frá kjósendum færði þeim lögmæti. Stjórnendurnir 

                                                           
32 Weber, Max. (1996). Mennt og Máttur. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag. 131-136. 
33 Held, David. (2006). Models of Democracy (3. útg.). Cambridge: Polity Press. 143. 
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ynnu verk sín svo innan ramma stjórnmálaflokka, sem hefði auðvitað þau áhrif að 

þrengja enn frekar val kjósenda.34 

Árið 1995 birtist grein þar sem þeir Richard Katz og Peter Mair gerðu grein 

fyrir þróun stjórnmálaflokka síðan á 19. öld og töldu sig enn fremur hafa greint 

þróun nýrrar tegundar stjórnmálaflokks, svokallaðs samtryggingarflokks, sem hefði 

veruleg áhrif á gang stjórnmála í lýðræðisríkjum. Samkvæmt þeim hefðu flokkar 

þróast í fjórum mismunandi þrepum: 

Kjarnaflokkar (e. elite party) sem mynduðust á 19. öld þegar kosningaréttur var 

takmarkaður við hlutfallslega fáa einstaklinga og hann háður ströngum eigna- og 

stöðutakmörkunum. Þá var aðföngum stjórnmálanna dreift á fárra hendur og 

markmið stjórnmálanna var í mörgum tilvikum úthlutun forréttinda. Meðlimir 

flokksins einskorðuðust við fámennan hóp þátttakenda innan þessa forréttindahóps 

og því harla lítill munur á hinum venjulega flokksmanni og þeirri elítu sem stjórnaði 

flokknum. Þannig lágu samskiptaleiðir innan flokksins á milli persóna en ekki 

formlegra leiða og þær nauðsynjar sem flokkurinn þurfti til að reka baráttu sína 

komu frá aðilum í persónulegum tengslum við flokkinn. Gerð flokksins var þess 

konar að hann keppti helst við eðlislíka flokka og engin þörf var á hefðbundnu 

flokksstarfi. Óljós skil voru svo annars vegar á milli kjarnaflokksins og þjóðfélagsins 

og hins vegar á milli hans og ríkisvaldsins. Helst mátti líta á meðlimi kjarnaflokksins 

sem einhvers konar vörslumenn samfélagsins. Á síðasta fimmtungi 19. aldar hóf svo 

fjöldaflokkurinn að gera sig breiðan í stjórnmálalífi lýðræðisríkja á kostnað 

kjarnaflokksins.35 

 Í heimssýn fjöldaflokksins (e. mass party) var gert ráð fyrir að grunneining 

stjórnmála innan ríkja væru vel skilgreindir og skýrt afmarkaðir samfélagshópar þar 

sem aðild að þeim var talin umlykja líf einstaklingsins. Því bæri að líta svo á að 

stjórnmál snerust fyrst og fremst um samkeppni, átök og samvinnu þessara hópa og 

                                                           
34 Held, David. (2006). Models of Democracy (3. útg.). Cambridge: Polity Press. 149-150. 
35 Katz, Richard S. og Peter Mair. (1995). „Changing models of party organization and party 

democracy: The emergence of the cartel party“, Party politics 1 (1), 5-28. 18. 
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þar með meðlima þeirra. Í gegnum þá færi kröfugerð þeirra gagnvart ríkisvaldinu 

fram og sömuleiðis myndu þeir reyna að ná stjórn á ríkisvaldinu með því að koma 

fulltrúum sínum í áhrifastöður með atbeina flokksins. Ólíkt kjarnaflokknum treysti 

fjöldaflokkurinn á almenna félagsmenn sína; í kosningabaráttu, almennu starfi, 

stefnumótun og fjármögnun. Þátttaka félagsmanna veitti flokknum lögmæti. Í 

samkeppni flokka á milli var lykilatriði að efla þátttöku eigin meðlima fremur en að 

reyna að sannfæra aðra kjósendur um stefnu flokksins. Sambandi flokks og 

þjóðfélags mætti helst lýsa sem millilið fyrir umbjóðendur sína.36 Vægi 

fjöldaflokksins minnkaði þegar leið á 20. öldina og á eftirstríðsárunum hóf ný tegund 

flokks að ryðja sér til rúms, svonefndir kosningamiðaðir flokkar. 

 Ólíkt fjöldaflokkunum var heimsmynd kosningamiðaða flokksins (e. catch all 

party) ekki eins miðuð að þeirri hugmynd að skipta mætti þjóðfélaginu niður í vel 

afmarkaða hópa. Líta bæri á flokkinn sem miðlara á milli þjóðfélagsins og 

ríkisvaldsins. Þrjú atriði skiptu þar meira máli en önnur og ýttu undir vöxt þessarar 

þróunar. Í fyrsta lagi fóru hefðbundnir klofningsþættir þjóðfélagsins að hverfa á 

sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar og því grófst undan hefðbundinni hópavitund. 

Í öðru lagi hafði aukinn hagvöxtur og vöxtur velferðarkerfisins öllum hópum til 

hagsbóta samsvarandi áhrif.37 Í þriðja lagi gátu flokksleiðtogar nú, með aðstoð 

nútíma fjarskiptatækni og fjölmiðlaumhverfi, náð til miklu stærri hóps en nokkru 

sinni fyrr og gátu því miðað boðskap sinn með markvissari hætti að almenningi sem 

hætti smátt og smátt að vera þátttakandi í pólitísku starfi og varð í auknum mæli 

neytandi. Þessi flokksgerð studdist mun minna við þátttöku félagsmanna og 

stefnumótun og stjórn hans færðust á færri hendur. Ekki var lengur treyst á hollustu 

meðlima í kosningum heldur var reynt að sannfæra alla kjósendur til fylgis við sig.38  

                                                           
36 Katz, Richard S. og Peter Mair. (1993). „The evolution of party organization in Europe: The three 

faces of organization“, American Review of Politics 14 (4), 593-617. 602-604. 
37 Sama heimild. 604-605. 
38 Dalton, Richard J. og Martin P. Wattenberg (2009). Parties without Partisans: Political Change in 

Advanced Industrial Democracies. Oxford: Oxford University Press. 266-268 
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Auk þessara þriggja flokkategunda töldu Katz og Mair sig greina nýja gerð 

stjórnmálaflokks sem komið hefði fram á sjónarsviðið á áttunda áratugnum, nokkurs 

konar samtryggingarflokk (e. cartel party).39 Hann hefði ekki komið í stað 

kosningamiðuðu flokksgerðarinnar, ennþá, líkt og þegar hann velti fjöldaflokknum 

af sínum stalli. Töldu þeir sig greina þróun í þá átt að langflestir stjórnmálaflokkar 

væru þó að feta sig í þá átt að verða samtryggingarflokkar, en með því áttu þeir við 

að flestir flokkar gætu átt von á að taka þátt í samstarfi meirihluta og sá möguleiki 

væri ekki lengur fyrir hendi að flokkum yrði útskúfað í stjórnmálum, nema þá mjög 

smáum flokkum á útjaðri stjórnmálalitrófsins. Þá hefði þróunin einnig verið sú að 

flokkar sem sætu langtímum saman í stjórnarandstöðu væru heldur ekki alfarið 

útilokaðir frá opinberum embættum og öðrum gæðum stjórnarsetu. Þá hefði fjarvera 

flokka úr ríkisstjórnarsamstarfi heldur ekki áhrif á aðgengi flokkanna að fjölmiðlum. 

Loks hefðu breytingar síðustu ára tryggt fjárhagsgrundvöll flokkanna til 

fyrirsjáanlegrar framtíðar með auknum framlögum hins opinbera, flokkarnir væru 

því einungis háðir lágmarksstuðningi kjósenda til þingsetu til að eiga möguleika á að 

ná endum saman. Þeir væru því ekki lengur eins háðir stuðningsmönnum sínum, 

velunnurum eða hagsmunaaðilum um stuðning eða annað eyðslufé. Töldu Katz og 

Mair að þessi þróun væri enn stutt á veg komin og mismikil á milli flokka og á milli 

landa; þó væri hún lengst á veg komin í þeim löndum þar sem flokkar byggju við 

mikla ríkisaðstoð og búast mætti við að hún væri skemmst á veg komin þar sem 

stjórnmálahefðir byggðust meira á harðari keppni og andstöðu flokka á milli og þar 

sem ríkisaðstoð við flokkana væri af skornum skammti. Það sem greinir 

samtryggingarflokkinn frá forverum sínum er að samkrull flokka og ríkisvalds nær 

nýjum hæðum í hans tilfelli, auk meira samræmis og samstarfs á milli flokkanna 

sjálfra.40 

                                                           
39 Katz, Richard S. og Peter Mair. (1995). „Changing models of party organization and party 

democracy: The emergence of the cartel party“, Party politics 1 (1), 5-28. 18. 
40 Sama heimild. 16-17. 
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 Ýmis atriði greina samtryggingarflokkinn frá hinum flokkategundunum. Áður 

kepptu flokkar sín á milli með því að bjóða mismunandi leiðir til að leysa 

mismunandi verkefni og í tilfelli kosningamiðuðu flokkanna kepptu flokkarnir sín á 

milli með því að bjóða mismunandi útfærslur til að leysa vandamál sem samstaða 

væri um. Samtryggingarflokkurinn heldur lengra eftir þessari braut með því að 

keppast við að bjóða hæfustu atvinnumennina til að leysa tiltekin vandamál og 

stjórna. Þetta hefur einnig sýnt sig í samkeppni flokkanna gagnvart kjósendum þar 

sem flokkarnir, hvort sem þeir fara með meirihluta eður ei, deila með sér verkefnum 

og dreifa þannig áhættunni af því að ganga til fundar við kjósendur. Þá fara þeir 

fundir í auknum mæli fram með aðstoð fagmanna og aðkeyptrar þjónustu þar sem 

flokkurinn reynir að miðstýra baráttunni, ólíkt fyrri tíð þar sem flokkarnir voru 

misháðir þátttöku félagsmanna og annarrar aðstoðar þeirra.41 Þá hefur þátttaka 

félagsmanna við mannval ekki lengur sömu þýðingu og áður, þar sem flestir sem 

vilja geta tekið þátt í starfi flokksins; þannig hefur þróunin í átt að 

samtryggingarflokksforminu haft í för með sér minni tengsl félagsmanna við 

flokkinn. Í auknum mæli verða undirstofnanir flokkanna og staðbundin starfsemi 

svo að víkja fyrir auknum völdum höfuðstöðva flokkanna. Þetta grefur um leið 

undan möguleikum flokksmanna til að skipuleggja sig með það að markmiði að 

breyta stefnu flokksins eða forystusveit hans. Samtryggingarflokkurinn lítur svo á að 

félagsmenn og kjósendur eigi að veita flokknum brautargengi eftir gengi stefnu hans 

en eigi ekki að hafa mikla aðkomu að mótun stefnunnar.42 

 Áhrif samtryggingarflokkaformsins á lýðræðið eru að kjósendum reynist 

sífellt torveldara að koma á breytingum. Stjórn samtryggingarflokksins leitar fremur 

eftir stöðugleikanum sem lágmarksbreytingar hafa í för með sér og þar sem 

flokkarnir rugla í auknum mæli saman reitum sínum er erfitt að ýta einhverjum 

þeirra frá stjórnartaumunum. Eftir því sem stjórnmálamenn reyna í auknum mæli að 

                                                           
41 Katz, Richard S. og Peter Mair. (1995). „Changing models of party organization and party 

democracy: The emergence of the cartel party“, Party politics 1 (1), 5-28. 19-20. 
42 Sama heimild. 21. 
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gera stjórnmál að starfsferli sínum hætta fulltrúar annarra flokka að vera einungis 

andstæðingar og verða í auknum mæli að samstarfsmönnum sem eru í sömu 

erindagjörðum og þeir sjálfir og því líklegt að þeir þurfi að eiga við hver annan til 

langframa; því er lítill hvati til að rugga bátnum. Með þessu móti verður lýðræðið 

leið fyrir stjórnmálamenn til að stjórna kjósendum en ekki öfugt.43 

 Nærri einum og hálfum áratug eftir að Katz og Mair settu fram kenningu sína 

um samtryggingarflokkinn viku þeir aftur að honum, eða árið 2009. Töldu þeir að 

þróun stjórnmála síðan fyrri grein þeirra kom út hefði frekar styrkt kenninguna en 

veikt hana. Flokkar væru í auknum mæli að nota aðföng ríkisins til þess að styrkja 

eigin stöðu og beita ríkisvaldinu til að minnka líkur á utanaðkomandi samkeppni.44 

Á sama tíma hefði samkeppni milli flokka sem þegar áttu aðild að 

löggjafarsamkundunum breyst. Minni áhersla væri nú á stefnu flokka en þeim mun 

meiri áhersla lögð á ímynd, uppákomur og hannaðar atburðarrásir í kosningum.45 

Loks væri það skýrara að flokkarnir væru í auknum mæli að verða samgrónir 

ríkisvaldinu og að sífellt minni munur væri á milli flokkanna í stefnu, markmiðum, 

stíl og öðrum atriðum sem áður greindi þá í sundur.46 

 Upplegg rannsóknarinnar er sögulegt yfirlit þingfararkaups frá miðri 19. öld 

fram til dagsins í dag. Að stofni til er um lýsandi rannsókn að ræða þar sem byggt er 

á greiningu á þingskjölum um þingfararkaup alþingismanna og öðrum tengdum 

málum, umræðum þingmanna sjálfra um eigin stöðu og umhverfi, bæði inni á 

Alþingi og víðar. Loks er svo fjallað um þróun þingfararkaups alþingismanna og 

starfskjara þeirra. Með þessari umfjöllun megi svo vonandi draga ályktanir um 

ástæður þess að alþingismenn urðu að atvinnustjórnmálamönnum og hvenær það 

átti sér stað. Aldrei áður hefur verið fjallað með eins ítarlegum hætti um eðli 

þingfararkaups alþingismanna og þróun þess. 

                                                           
43 Katz, Richard S. og Peter Mair. (1995). „Changing models of party organization and party 

democracy: The emergence of the cartel party“, Party politics 1 (1), 5-28. 22-23. 
44 Katz, Richard S. og Peter Mair. (2009). „The cartel party thesis: A restatement“, Perspective on politics 

7 (4), 753-766. 753. 
45 Sama heimild. 755. 
46 Sama heimild. 757. 
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 Til þess að hægara sé að skoða efnið og draga af því ályktanir er umfjölluninni 

skipt upp í þrjú tímabil. Fyrsta tímabilið nær frá endurreisn Alþingis árið 1845 til 

ársins 1918. Annað tímabilið hefst árið 1919 og nær fram til 1974. Þriðja tímabilið 

hefst svo árið 1975 og nær fram til dagsins í dag. Tvær ástæður öðrum fremur réðu 

þessari tímabilaskiptingu; annars vegar eiga sér stað nokkrar breytingar á 

þingfararkaupinu við mörk tímabilanna og hins vegar eiga sér stað breytingar á því 

umhverfi sem alþingismenn störfuðu innan, einkum lengd löggjafarþinga. Öll þessi 

tímabil bera með sér breytingar á stöðu þingmanna, eðli starfs þeirra og umfangs. 
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3. 1845–1918: Upplýst áhugamennska 

Áður en farið er að gera grein fyrir starfskjörum alþingismanna er rétt að varpa 

ljóstýru á nokkur atriði er varða stöðu alþingismanna gagnvart umbjóðendum sínum 

og einnig umgjörðina sem þeir störfuðu innan. Með öðrum orðum, hvers eðlis 

alþingismennskan var á tímabilinu. 

Upphaflega kom Alþingi saman í einni málstofu á meðan það hafði stöðu 

ráðgjafarþings, frá endurreisn þess árið 1845 til ársins 1873. Á þingi sátu 20 

þingmenn, hver þeirra kjörinn í sérstöku kjördæmi, sem kjörnir voru út um allt land 

til sex ára í senn, en árið 1857 fjölgaði þingmönnum um einn.47 Konungur skipaði að 

auki sex þingmenn og skyldu fjórir þeirra vera veraldlegir og tveir af andlega 

sviðinu.48 Fyrstu árin sem þingið starfaði voru sett verulega ströng skilyrði fyrir 

þátttöku í starfi þess. Kosningaréttur var takmarkaður við karlmenn sem að áttu eign 

eða höfðu afnotarétt af eign. Þeir sem áttu eignir þurftu þá annað hvort að eiga jörð 

sem var metin að dýrleika til að minnsta kosti 10 hundruð eða að öðrum kosti stein- 

eða timburhús í einhverjum verslunarstað að verðmæti 1000 ríkisbankadala (rbd.).49 

Þeir sem einungis höfðu afnotarétt af eign þurftu að hafa fengið veitingu fyrir 

lífstíðarábúð á þjóðjörð eða kirkjujörð til að öðlast kosningarétt. Árið 1857 var slakað 

nokkuð á þessum kröfum og var kosningaréttur veittur þeim bændum sem höfðu 

grasnyt og greiddu skatta og önnur opinber gjöld. Þá höfðu embættismenn sem 

höfðu þegið embætti sitt af konungi eða stiftsyfirvöldum einnig kosningarétt, ásamt 

þeim sem lokið höfðu embættisprófi frá háskólanum í Kaupmannahöfn eða 

prestaskólanum, að því gefnu að þeir væru ekki skilgreindir sem hjú og ættu sig 

                                                           
47 Einar Arnórsson (1956). „Réttarsaga alþingis“, í Saga Alþingis I. bindi (bls 3-652). Reykjavík: 

Alþingissögunefnd. 395. 
48 (1864). „Tilskipun 8. mars 1843“ í Oddgeiri Stephensen og Jóni Sigurðssyni (tóku saman), Lovsamling 

for Island 1841-1843. Kaupmannahöfn: Universitets-Boghandler. 498-499. 
49 Við myntbreytinguna árið 1875 varð einn danskur ríkisbankadalur tvær krónur. Sbr. Gísli 

Gunnarsson (2000). „Hvers virði var gamli ríkisdalurinn í íslenskum krónum? – Var munur á 

íslenskum og dönskum ríkisdal?“ Vísindavefurinn, 8. ágúst. Sótt 17. október 2016 á 

http://visindavefur.is/svar.php?id=736. 



 

26 

 

sjálfir. Þá var kaupstaðarborgurum og þurrabúðarmönnum veittur kosningaréttur ef 

þeir greiddu árlegt lágmark til sveitar sinnar. Kosningarétturinn var einskorðaður 

við þá karlmenn sem voru 25 ára eða eldri og höfðu forræði yfir fé sínu, ásamt því að 

hafa haft heimilisfesti í kjördæminu síðasta árið fyrir kosningarnar. Hvorki þeir sem 

þáðu sveitarstyrk höfðu kosningarétt né þeir sem þegið höfðu slíkan styrk, nema 

hann hefði verið endurgreiddur eða gefinn eftir.50 

 Auk þessara takmarkana við kosningarétt til þings voru enn frekari skorður 

við kjörgengi til þess. Fyrstu starfsár þingsins voru þau skilyrði við lýði að 

frambjóðendur væru karlmenn, 30 ára og eldri, sem uppfylltu öll skilyrði 

kosningaréttar, auk þess að hafa átt fasteign í kjördæminu í tvö ár fyrir kosningar, 

eða hafa í tvö ár haft samskonar afnotarétt og gerður var að skilyrði kosningaréttar. 

Þá máttu þeir einungis bjóða sig fram í kjördæmi sem var innan sama amts og 

fasteign eða afnotaréttur þeirra. Loks þurftu þeir að vera ríkisborgarar, kristinnar 

trúar og hafa búið í löndum Danakonungs í Norðurálfu síðustu fimm ár. Líkt og átti 

sér stað varðandi kosningaréttinn voru þessi skilyrði rýmkuð nokkuð árið 1857. Var 

þar á eftir gerð krafa um að frambjóðendur væru karlmenn, 30 ára eða eldri, með 

óflekkað mannorð, fjár síns ráðandi og ríkisborgari með fimm ára búsetu í löndum 

Danakonungs. Líkt og meðal kjósenda var eign fasteignar ekki lengur skilyrði heldur 

einungis gerð sambærileg krafa og til kjósenda um bændur með grasnyt og greiðslu 

skatta og opinberra gjalda. Sem fyrr voru þeir sem stóðu í skuld gagnvart sveit sinni 

útilokaðir frá kosningum.51 

 Við umbreytingu Alþingis úr ráðgjafarþingi í löggjafarþing árið 1874 urðu 

nokkrar breytingar á skipan þess og aðkomu þjóðarinnar að því. Framvegis skyldi 

þingið koma saman í tveim málstofum, efri og neðri deild, og voru þar nú 30 

kjördæmakjörnir þingmenn ásamt hinum sex konungkjörnu. Þriðjungur þingmanna 

sátu í efri deild, sex kjördæmakjörnir og sex konungkjörnir. Árið 1903 var 

                                                           
50 Einar Arnórsson (1956). „Réttarsaga alþingis“, í Saga Alþingis I. bindi (bls 3-652). Reykjavík: 

Alþingissögunefnd. 395-402. 
51 Sama heimild. 403-407. 
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þingmönnum fjölgað um tvo kjördæmakjörna og voru framvegis 14 þingmenn í efri 

deild. Árið 1915 var hætt að skipa konungkjörna þingmenn; engin breyting varð þó á 

heildarfjölda þingmanna við þetta, þeir voru áfram 40.52 

 Kosningaréttur var áfram bundinn sambærilegum skilyrðum, nema að nú var 

öllum karlmönnum 25 ára og eldri frjálst að kjósa ef þeir uppfylltu önnur skilyrði. Þá 

gátu karlar sem ekki voru skráðir sem hjú kosið ef þeir greiddu viðbótarútsvar til 

sveitar sinnar. Grundvallarbreyting átti sér þó stað með stjórnskipunarlögunum árið 

1915. Þá voru felldar niður skorður á grundvelli stöðu manna, greiðslu opinberra 

gjalda og lærdómsprófs. Framvegis gátu allir karla sem náð höfðu 25 ára aldri kosið. 

Þeir þurftu þó að vera fæddir á Íslandi eða hafa haft hér lögheimili síðustu fimm árin 

og hafa búið síðasta árið í kjördæminu. Loks þurftu þeir að hafa óflekkað mannorð, 

vera fjár síns ráðandi og ekki vera í skuld gagnvart sveit sinni. Konum var veittur 

takmarkaður kosningaréttur, en allar konur 40 ára og eldri máttu nú kjósa.53 

 Kjörgengi var frá 1874 bundið við sömu skilyrði og kosningaréttur. Ekki var 

lengur gerð krafa um árs búsetu í kjördæminu og þurfti viðkomandi bara að hafa 

búið í fimm ár í veldi Danakonungs í Norðurálfu. Frambjóðandi mátti svo ekki vera 

þegn annars ríkis eða í þjónustu þess. Árið 1915 voru svo kjörgengisskilyrðin 

rýmkuð enn frekar; eftirleiðis voru þau hin sömu og skilyrði fyrir kosningarétti en 

frambjóðendur þurftu þó hafa heimilisfesti á Íslandi. Dómurum í Landsyfirdóm var 

þó meinað að bjóða sig fram.54 

 Á sama tíma og þessar hægfara breytingar urðu á kjörgengi manna og 

kosningarétti er rétt að hafa einnig hugfast að lengst af var verulega litlum hluta 

þjóðarinnar boðið að taka þátt í þeim kosningum sem haldnar voru til Alþingis. Árið 

1874 voru alls 6183 kjósendur á kjörskrá, eða rétt innan við 9% af íbúum landsins og 

af þeim nýttu tæplega fimmtungur kosningarétt sinn. Árið 1908 hafði svo hlutfall 

kjósenda af íbúum landsins hækkað upp í 14% og árið 1918 voru þeir orðnir um 

                                                           
52 Einar Arnórsson (1956). „Réttarsaga alþingis“, í Saga Alþingis I. bindi (bls 3-652). Reykjavík: 

Alþingissögunefnd. 504-506. 
53 Sama heimild. 483-488. 
54 Sama heimild. 480-489. 
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þriðjungur landsmanna. Kosningaþátttakan hafði hins vegar aukist nokkuð hratt, 

hafði farið í tæplega 50% um aldamótin 1900 og í rúmlega 78% árið 1911.55 Hér 

verður einnig að geta þess að hluti skýringarinnar á dræmri kosningaþátttöku 

framan af var vegna þess að erfitt gat reynst fyrir kjósendur að ferðast til kjörfundar í 

kjördæmi sínu.  

 Loks er áhugavert að skoða hvers konar menn voru kjörnir á þessum tíma. Við 

upphaf löggjafarþingsins árið 1874 voru bændur og prestar ráðandi á þinginu, 

samtals námu fulltrúar þessara starfsstétta rúmlega þremur fjórðu hluta þingheims. 

Næstu áratugi fækkaði þeim nokkuð og árið 1911 voru þeir orðnir innan við 

helmingur þingmanna. Á sama tímabili fór embættismönnum og embættislausum 

menntamönnum fjölgandi, úr rúmlega tíund upp í tæplega helming. Árið 1911 

tilheyrðu samt níu af hverjum tíu þingmönnum öllum þessum hópum.56 Innan 

þingsins var það svo helst afstaðan til sjálfstæðismálsins sem réði flokkaskiptingunni, 

en það var ekki fyrr en farið var að sjá til lands í þeim efnum sem aðrir þættir fóru að 

vega þyngra í flokkadráttum á Alþingi og flokkaskiptingin fór að taka á sig nýjar 

myndir.57 

 Að lokum er rétt að skoða hversu umfangsmikið þingið var á þessum árum. 

Stærstan hluta tímabilsins kom þingið að jafnaði saman annað hvert ár og var haldið 

að sumri, undir lok tímabilsins var þingið þó farið að koma saman árlega. Haldin 

voru 37 reglubundin þing á árunum 1845 til 1918 og að meðaltali kom þingið saman í 

56 daga. Stysta þingið stóð þó einungis yfir í 33 daga á meðan það lengsta sat í 85 

daga. Eftir því sem leið á tímabilið fór þingsetan að lengjast. Auk þessa voru svo 

kölluð saman átta aukaþing á tímabilinu, öll eftir 1874, og stóðu þau að meðaltali yfir 

í 40 daga.58  

                                                           
55 (1988). Kosningaskýrslur 1874-1987. Reykjavík: Hagstofa Íslands. 1101. 
56 Sama heimild. 43. 
57 (1996). Alþingismannatal 1845-1995. Vigdís Jónsdóttir et. al. tóku saman. Reykjavík: Skrifstofa 

Alþingis. 42-48. 
58 Sama heimild. 550-551. 
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Tímabilið 1845-1918 sker sig verulega úr frá öðrum tímabilum í sögu Alþingis. 

Bæði var þingsetutímabil alþingismanna fremur stutt og litlar breytingar urðu á 

þeim tíma sem þingið kom saman á. Nokkrar breytingar urðu á kosningarétti til 

þings og skilyrðum til kjörgengis, þó var stórum hluta þjóðarinnar haldið frá 

þátttöku í störfum Alþingis en þar ber mest á skorti á þátttöku kvenna. Það er því 

ljóst að þeir menn sem tóku sæti á Alþingi á þessum árum sátu einungis í skjóli lítils 

hluta þjóðarinnar. Þessir þingmenn tilheyrðu sterkefnaðasta hópi þjóðarinnar, sem 

jafnframt var lengi eini hópurinn sem kaus þá til þingsetu. Þetta ber að hafa í huga 

þegar orðræða þingmanna á tímabilinu er skoðuð. Eins og kemur fram í umfjöllun 

um tímabilið báru þingmenn ekki mikið úr býtum með þingmennsku sinni og virtist 

helsta krafa þeirra vera sú að bera ekki fjárhagslegan skaða af henni. Segja má því að 

þeir sem tóku sæti á þingi á þessum árum hafi ekki verið í atvinnuleit, heldur hafi 

þeir sinnt þjóðmálastarfi sínu sem áhugamenn sem höfðu aðrar hugsjónir en að 

koma ár sinni þannig fyrir borð að þeir gætu lifað af þingmennskunni einni saman. 

  

3.1 Endurreisn og endurgjald 

Hafi menn hug á að grafast fyrir um rætur þingfararkaupsins er ekki úr vegi að fara 

alla leið aftur til 20. maí árið 1840. Kom þá fyrir sjónir almennings ákvörðun Kristjáns 

VIII Danakonungs, þvert á tillögur eigin embættismanna, um endurreisn Alþingis 

árið 1845 sem ráðgefandi þings.59 Staðfesti konungur þar á borði hlýjan hug sinn til 

Íslendinga sem hann hafði haft á orði skömmu eftir að hann tók við konungstign í 

Danmörku við fráfall Friðriks VI.60 Í samræmi við þessa ákvörðun var tilskipun birt 

þann 8. mars 1843 þar sem markaður var sá rammi sem þingið átti að starfa eftir, sem 

og fyrirkomulag kosninga til Alþingis árið 1844. Þar var ákveðið að þingið ætti að 

koma saman í byrjun júlí annað hvert ár og starfa að jafnaði í fjórar vikur.61 Undir lok 

tilskipunarinnar voru kjör væntanlegra þingmanna svo tilgreind í 79. grein hennar. 
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Þar sagði að hver þingmaður skyldi fá þrjá rbd. fyrir hvern dag sem þingið sat að 

störfum, sem og fyrir þá daga sem þingmaður þurfti til að komast til og frá 

þingstaðnum. Þá var einnig tekið fram að hver þingmaður skyldi fá í sinn hlut 

kostpeninga greidda eftir reikningi og ferðakostnað endurgreiddan eftir 

sanngjarnlegum reikningi.62 

 Fyrirkomulag þingfararkaupsins afhjúpaði nær undir eins deildar meiningar á 

milli þings og þjóðar. Inn á annað þingið sem haldið var eftir endurreisn þess, árið 

1847, streymdu bænaskrár víðs vegar af landinu. Þar var að finna kröfur um að 

lækka ætti dagpeninga alþingismanna um allt að þriðjung.63 Þingið tók þessar 

bænaskrár alvarlega og skipaði nefnd til þess að reyna að koma að einhverju leyti til 

móts við þessar óskir. Í áliti nefndarinnar var fallist á það sjónarmið að leita ætti leiða 

til að sporna við of miklum kostnaði við þingið. Hún afréð hins vegar eftir samtöl við 

þingmenn að láta ógert að lækka dagpeninga þeirra, lægri mættu þeir vart vera. 

Röksemd nefndarinnar fyrir þessu var einkum sú að gæta þyrfti þess að launakjör 

alþingismanna yrðu ekki með þeim hætti að duglegir og valinkunnir menn, sem 

væru þó lítt efnaðir, vildu ekki bjóða sig fram til Alþingis eða þyrftu að skorast 

undan kosningu sökum þess að þeir treystu sér ekki til að framfleyta sér á boðnum 

kjörum.64 Fulltrúi konungs tók undir þessi sjónarmið nefndarinnar.65 

 Til að reyna að ná fram sparnaði á alþingiskostnaðnum lagði nefndin til nýtt 

fyrirkomulag á greiðslu ferðakostnaðar alþingismanna. Í stað þess fyrirkomulags að 

þingmenn leggðu fram reikninga um kostnað sinn og fengju þá greidda vildi nefndin 

að framvegis yrði ferðakostnaðurinn fast ákveðinn. Lagt var til að þingmenn fengju 

framvegis fimm rbd. fyrir hvern dag sem þingmenn væru á ferð til og frá þingi. Þá 
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áætlaði nefndin fastan dagafjölda til þingferðar frá öllum tuttugu sýslum landsins, 

allt frá einum degi úr Gullbringusýslu til tólf daga ferðar frá Suður-Múlasýslu.66 

 Þessari tillögu nefndarinnar var þó tekið fálega af þingmönnum. Þorvaldur 

Sívertsen gagnrýndi þær með þeim hætti að ekki þyrfti að gera annað en að líta á 

landakort til að sannfærast um ósanngirni þess að greiða mönnum eftir því úr hvaða 

sýslu þeir kæmu á þingið. Ekki hafi verið tekið nægjanlegt tillit til aðstæðna á 

hverjum stað, sem og að ekki hafi verið gert ráð fyrir ferjutollum og öðrum kostnaði 

sem félli á alþingismenn á leiðinni. Loks gæti verið stórkostlegur munur á kostnaði 

manna eftir því hvar í sýslunum þeir bjuggu. Umrætt fyrirkomulag myndi fela í sér 

mikla ósanngirni fyrir lítinn sparnað. Brýndi hann fyrir þinginu að aldrei ætti að líta 

á réttindi manna sem smámuni og þau bæri að virða ofar samhaldsemi. Þá var það 

upplifun hans að þegar kæmi að hag þingmanna hefðu ferðir til og frá þingi ekki 

verið ferðir til fjár. Hann vildi þó koma með gagntillögu, til að koma til móts við 

óskir almennings; að ár hvert yrðu ferðareikningar þingmanna prentaðir í 

þingtíðindunum. Taldi hann að þannig væri best tryggt að ferðareikningar 

þingmanna yrðu ekki of háir og eigin hagur kjörinna fulltrúa myndi tryggja það. Þeir 

tækju ekki þá áhættu að setja fram of háa reikninga sem væru svo birtir ef þeir vildu 

halda þingsætum sínu.67  

 Andspænis þessum sjónarmiðum sagðist Ásgeir Einarsson ekki vera 

sannfærður um að launalækkun myndi koma í veg fyrir að duglegir og/eða félitlir 

menn tækju sæti á þingi. Hann trúði því að hver maður sem héldi að hann gæti gert 

þjóðinni gagn með störfum sínum myndi ekki skorast undan, þó svo þeir græddu 

ekkert á því. Þvert á móti var hann frekar hræddur um að of hátt þingfararkaup 

myndi laða að sér menn til þings sem kæmu þangað gagngert til að hagnast á því.68 

Jón Samsonarson tók undir þetta á þinginu og hvatti til þess að daglaun þingmann 

yrðu lækkuð eins og farið hafði verið fram á. Mestu skipti að þingmenn væru 
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skaðlausir af þingmennsku sinni og jafnframt ætti þóknun þingmanna að vera 

nægjanlega lág svo að þeir þyrftu ekki að þola ásakanir um að hagnast á þingsetu 

sinni.69 

 Að lokum ályktaði Alþingi að heppilegast væri að fara eftir tillögu Þorvaldar 

og prenta kostnaðarreikninga þingmanna með þingtíðindunum til að sporna við of 

miklum kostnaði. Með 14 atkvæðum gegn sjö ákvað þingið að senda þessa tillögu til 

konungs.70 Þessi ráðstöfun dugði þó skammt, því í kjölfar óska kjósenda voru þessi 

mál aftur í brennidepli á næsta þingi. 

 Þingið tók þá tvær bænaskrár til umfjöllunar um þetta málefni árið 1849. Í 

þeirri fyrri var farið fram á að embættismenn þjóðarinnar sem áttu jafnframt sæti á 

þingi myndu ekki fá fæðispeninga til jafns við aðra þingmenn. Þingið hafnaði þessari 

kröfu, meðal annars á þeirri forsendu að ekki væri sannað að þingstörf þessara 

embættismanna væru umfangsminni en þeirra sem kæmu lengra að. Full 

smámunalegt væri að neita þessum mönnum um sama rétt og aðrir nytu án þess að 

góð og gild rök stæðu á bak við það.71 

 Í seinni bænaskránni var farið fram á víðtækari breytingar en í þeirri fyrri. Þar 

var krafist að annað hvort yrði ferðakostnaður alþingismanna fast ákveðinn ellegar 

félli hann alveg niður.72 Áður en þessi tillaga gekk til nefndar mælti varaforseti 

Alþingis svo að hann skyldi vel hvers vegna þjóðin hefði óbeit á ferðakostnaði 

þingmanna. Ferðareikningar sumra þeirra hefðu verið þess eðlis að ósk þjóðarinnar 

um breytingar væri ekki láandi, þar sem þeim þættu reikningarnir oft ógeðfelldir. 

Heimild forseta til að endurskoða ferðareikninga þingmanna væri ekki fullnægjandi 

til að mæta kröfum þeirra, en þessari heimild hafði aldrei verið beitt.73 

Stiftamtmaðurinn tók að nokkru undir orð varaforsetans. Vildi hann að dagkaup 

þingmanna væri eins lágt og hægt væri og keppast ætti við að halda þingkostnaði 
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niðri.74 Þingnefndin velti svo fyrir sér þremur valmöguleikum til þess að koma til 

móts við tillöguna. Í fyrsta lagi að þrír óvilhallir menn myndu veljast til þess að fara 

yfir og dæma um ferðakostnaðarreikningana ásamt forseta. Nefndin taldi ekki 

nægilegan stuðning vera fyrir þessu á þinginu. Í öðru lagi að binda ferðakostnað 

þingmanna við þá sýslu sem þeir sóttu þingið frá. Slíkt var ekki talið heppilegt í ljósi 

þess að þingið hafði þegar hafnað sambærilegri tillögu á fyrra þingi. Þriðji og síðasti 

möguleikinn, sá sem nefndin mælti með á endanum, fólst í því að ferðakostnaður 

þingmanna félli niður með öllu og fengju þingmenn því einungis dagpeninga á leið 

til og frá þingi.75 

 Þeir þingmenn sem á annað borð tjáðu sig um tillögur nefndarinnar voru nær 

allir á sama máli, að ekki væri hægt að byggja framtíðarlausn á þeim. Halldór 

Jónsson benti á að miðað við tillögur nefndarinnar myndu alþingismenn bera 

talsverðan fjárhagslegan skaða af ferðalögum sínum til og frá þingi. Þannig væri ekki 

gert ráð fyrir að þingmenn þyrftu að greiða ferjutolla og dæmi væru um að þeir gætu 

numið allt að tveim ríkisbankadölum. Tillagan tæki heldur ekki mið af tíðri þörf fyrir 

fylgdarmenn né áhaldakostnaði. Loks benti hann á að ekki gætu allir sent hesta sína 

heim aftur á meðan þeir sætu þingið og yrðu því að kosta allt að heilum 

ríkisbankadal fyrir geymslu á hverju hrossi.76 Guttormur Vigfússon tók undir þetta 

sjónarmið og miðlaði af sinni persónulegu reynslu til að sýna fram á hversu ónýt 

tillaga nefndarinnar væri. Hann sótti þingið frá Norður-Múlasýslu og hafði þurft að 

borga 80 rbd. fyrir sínar ferðir til þings að meðtöldum kostnaði við farskjóta, fylgd, 

áhöld og annan tilfallandi kostnað.77 

 Að undanskilinni gagnrýni þingmanna á tillögurnar sjálfar mátti einnig greina 

óánægju og háð í ræðum þeirra. Gripið var til þeirrar röksemdar að með því að 

samþykkja tillögur sem miðuðu að því að gjörbylta ferðakostnaði þingmanna með 

                                                           
74 (1850). Tíðindi frá Alþingi íslendinga 1849. Reykjavík: Alþingi. 48. 
75 Sama heimild. 166-168. 
76 Sama heimild. 175. 
77 Sama heimild. 636. 



 

34 

 

þessum hætti gæti þingið verið að fæla hæft fólk frá þingsetu.78 Þá stóð Jón Johnsen í 

þeirri trú að ýmsir þeir sem hæst hefðu um nauðsyn þess að lækka þingfararkaupið 

væru síst líklegir til að berjast af sama eldmóði fyrir þessu málefni ef þeir stæðu 

sjálfur í sporum þingmanna.79 Þorvaldur Sívertsen, sem áður hafði reynt að brúa bilið 

milli þings og þjóðar með auknu gagnsæi í ferðakostnaði alþingismanna, taldi sig 

greina hættumerki fram undan ef þingið féllist á þessar tillögur. Ekki þyrfti þá að 

bíða lengi eftir kröfum um að þingmenn yrðu með öllu launalausir, að 

föðurlandsástin ein dygði til að smala góðum mönnum í alþingisréttina. Við slíka 

vist taldi hann ekki búandi. Að endingu hafði hann að orði tillögu, meira til spaugs 

en alvöru, að koma mætti til móts við gagnrýnendur frumvarpsins með því háttalagi 

að þegar kjósendur veldu sér þingmenn yrðu þeir vigtaðir og myndi sá vinna sem 

mældist léttastur á móti silfrinu.80 Að sinni ákvað þingið ekki að hrófla við 

fyrirkomulagi þingfararkaups. 

 Þingfararkaupið var ekki tekið aftur til umfjöllunar á Alþingi fyrr en mörgum 

árum seinna þegar bænaskrár bárust aftur með tillögum um að fastsetja 

ferðakostnaðinn og daglaun þingmanna. Nefnd á vegum þingsins kvað þóknun 

þingmanna alls ekki mega vera lægri og eðlilegast væri að hún væri greidd eftir 

dagafjölda þingsetunnar, þannig mætti best tryggja að menn fengju hvorki of mikið 

greitt né of lítið. Þá hafnaði þingið kröfum um fastan ferðakostnað, slíkt sagði 

nefndin að myndi einungis verða til kostnaðarauka fyrir landssjóð. Ákvarða þyrfti þá 

ferðakostnaðinn nægilega háan til að tryggja að enginn þingmaður bæri skaða af 

þingmennskunni.81  

Með nýrri stjórnarskrá árið 1874 fékk Alþingi í hendurnar löggjafarvald ásamt 

konungi í sérmálefnum Íslands sem og skattlagningar- og fjárveitingarvald. Ári 

seinna hóf þingið að endurskoða þær fjölmörgu reglur sem voru í gildi um kosningar 

til þingsins sem og launakjör fulltrúa þess, svo sem tilskipunina frá 8. mars 1843, 
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opið bréf frá 6. júlí 1848 og tilskipunina frá 6. janúar 1857. Ný lög voru þó ekki 

samþykkt um þessi málefni fyrr en árið 1877. Ákveðið var að þingmenn skyldu fá 

sex krónur fyrir hvern dag sem þingið sat, sem og fyrir þann tíma sem þurfti til 

ferðalaga til og frá þingstaðnum.82 Tók upphæðin mið af launakjörunum sem 

þingmönnum hafði áður verið ákvörðuð, en þrír ríkisbankadalir svöruðu til sex 

króna á þessum tíma.83 Ekki voru þó allir sannfærðir að notast ætti við þessi gömlu 

viðmið. Þannig töldu tveir þingmenn neðri deildar þingsins, þeir Halldór Kr. 

Friðriksson og Benedikt Sveinsson, að jafngildi sex króna hafi verið viðunandi kaup 

árið 1845 en vafasamt væri að sú greiðsla væri nægjanleg þrjátíu árum seinna.84 

Með lögunum frá 1877 var einnig kveðið á um áframhaldandi greiðslur til 

þingmanna vegna ferðakostnaðar þeirra. Með þeirri breytingu að framvegis skyldi 

nefnd, kosin af sameinuðu Alþingi, úrskurða um réttmæti ferðakostnaðar 

þingmanna á grundvelli reikninga frá þeim.85 Ástæðan fyrir þeirri breytingu var fyrst 

og fremst sú að með þessu fyrirkomulagi átti meiri trygging að fást fyrir því að 

ferðareikningar þingmanna yrðu ekki of háir ef menn þyrftu að leggja þá undir 

úrskurð annarra.86 Rætt hafði verið um það meðal þingmanna að ferðakostnaður 

tiltekinna kollega þætti nokkuð hár og að ekki gætti sanngirni á milli þeirra.87 Þá taldi 

framsögumaður frumvarpsins að í augum almennings liti betur út að ferðakostnaður 

alþingismanna yrði yfirfarinn af fleirum en einum manni.88 Erfitt er þó að meta 

hversu mikil áhrif það hafði að nefnd færi með þetta hlutverk, frekar en forseti 

Alþingis. Þannig sakaði þingmaður Snæfellinga, Holger Clausen, nefndina um að 

beita valdi sínu á handahófskenndan hátt þegar hann kærði úrskurð hennar til 

þingsins árið 1883. Bar hann þá sök á nefndina að hafa niðurfellt sína ferðareikninga 

að ósekju, en hann hefði skilað mun lægri reikningum en þingmaður Barðastrandar, 
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sem ætti heima á sama stað og hann, hans reikninga hefði nefndin alltaf samþykkt. 

Þingmaðurinn sagðist ekki vera að kinoka sér vegna krónanna sem þarna væru í 

húfi, heldur vegna vinnubragða nefndarinnar. Sagði hann nefndina fella dóma sem 

hún svo „hent[i] í okkur eins og skólastráka án þess að greina frá ástæðum sínum.“89 

Lítill friður varð um fyrirkomulag þingfararkaupsins og ekki leið á löngu þar til að 

þingið hóf aftur umræðu um það. 

 

3.2 Smásálarskapur og aurapólitík 

Óánægju sumra þingmanna með skipan þingfararkaups varð til þess að enn ein 

atlagan var gerð að fyrirkomulagi þess árið 1887. Enn voru áskoranir að berast 

þinginu um það frá almenningi.90 Jón Ólafsson, ritstjóri og framsögumaður nýs 

frumvarps, lagði áherslu á að þingið kæmi sér saman um einhvern mælikvarða til að 

greiða þingfararkaupið eftir, ekki gengi lengur að þingmenn mældu og reiknuðu 

með sitthvorri stikunni.91 

Ekki voru lagðar til neinar breytingar á dagpeningum þingmanna í 

frumvarpinu, þeir skyldu áfram vera sex krónur. Í því var hins vegar lagt til að 

fyrirkomulagi ferðakostnaðar yrði umturnað. Í samræmi við eldri gagnrýni á slíkar 

þingtillögur var nú lagt til að landinu yrði skipt niður í 24 þingfararhéruð þar sem 

ferðakostnaður reiknaðist eftir því í hvaða héraði þingmenn höfðu aðsetur; lagt var 

til að þingmenn gætu minnst fengið átta krónur fyrir þingferðalög sín frá Gullbringu- 

og Kjósarsýslu en mest 300 krónur ef þeir byggju nyrst í Norður-Múlasýslu. Þá voru í 

frumvarpinu einnig ákvæði um strandsiglingar og aukna kostnaðarþátttöku vegna 

farartálma.92 

Lárus E. Sveinbjörnsson, yfirdómari við Landsyfirrétt, talaði fyrir nauðsyn 

frumvarpsins og sagði á allra vitorði að misfellur hefðu stundum verið á 

ferðareikningum þingmanna og að ekki væri hægt að breiða yfir það. Hann taldi ekki 
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hægt að halda í núverandi fyrirkomulag, nefndin sem ætti að yfirfara 

ferðareikningana hefði færst undan því að setja niður reikninga þingmanna.93 Í 

umræðum um frumvarpið urðu reikningar einstakra þingmanna til umræðu og 

gagnrýni. Þá var bent á að andstæðingar frumvarpsins gætu varla staðið gegn því 

vegna þess að upphæðirnar í því væru ekki nægilega nákvæmar. Áður hafði verið 

bent á að framkvæmd greiðslna ferðakostnaðar hefði verið með þeim hætti að 

þingmenn hefðu í lok hvers þings áætlað kostnað heimferðar fyrir fram og lagt inn 

reikning á þeim grundvelli og fengið greidda án þess að nefndin gæti með 

fullnægjandi hætti yfirfarið þá.94 

Hörð hríð var gerð að frumvarpinu í efri deild, þar gekk Júlíus Havsteen 

amtmaður – föðurbróðir Hannesar Hafstein sem síðar varð ráðherra – fram fyrir 

skjöldu. Hann taldist íhaldssamur stjórnmálamaður og hæfur embættismaður.95 

Hann ítrekaði að hann hafði frá upphafi verið mótfallinn því að þingið endurskoðaði 

reglurnar sem þegar giltu um ferðakostnað þingmanna. Mótstaða hans var fyrst og 

fremst byggð á andstöðu við aðferðarfræðina sem lagt var upp með í frumvarpinu, 

þó svo að hann taldi upphæðirnar sem nefndin lagði upp með einnig talsvert 

vanáætlaðar. Taldi hann að með því að fastsetja ferðakostnað þingmanna myndi 

þinginu einkum takast tvennt: Annars vegar að staðfesta dylgjur þess efnis að 

þingmenn hefðu sumir hverjir rukkað þingið um hærri upphæðir heldur en þeir 

höfðu sjálfir kostað til og hins vegar að ákvarða að þingmönnum væri hvorki 

treystandi til að úrskurða um ferðakostnaðarreikninga sína, né hefðu þeir dug í sér 

að færa niður reikninga sem teldust of háir. Bæði þessi atriði væru frekar til þess 

fallin að varpa skugga á Alþingi og alþingismenn fremur en að byggja upp traust á 

þeim.96 

Arnljótur Ólafsson tók undir þetta sjónarmið og sagði löggjöf um ferðakostnað 

vera neyðarúrræði og ekki væri komið að þeim tímapunkti. Hann gæti heldur ekki 

                                                           
93 Alþingistíðindi 1887, 8. löggjafarþing. A. Umræður: 311. 
94 Sama heimild. 66. 
95 Ísafold (1915). „Júlíus Havsteen amtmaður“, 7. maí. 1. 
96 Alþingistíðindi 1887, 8. löggjafarþing. A. Umræður: 304. 
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fellt sig við upphæðirnar sem fram kæmu í frumvarpinu. Í háðsemi sagði hann að 

frumvarpið myndi einkum stuðla að því að yngri menn settust á þing – þannig yrði 

það sennilega fjörugra en trúlega ekki gagnlegra – vegna þess að fyrir upphæðir 

frumvarpsins fengjust ekki nema illgengir húðarklárar leigðir til ferða þingmanna og 

það væri ungra manna verk að ríða harðgengnum jálkum. Loks sagði hann 

upphæðirnar það lágar að þingmenn yrðu nauðbeygðir til að sníkja sér fylgd og gera 

lítið úr sér með því að bíða heilu og hálfu dagana eftir að aðrir sæju sér fært um að 

aðstoða þá.97 Í augum Júlíusar Havsteen leit helst út fyrir að höfundar frumvarpsins 

hefðu tekið sér fátæktarflutninga til fyrirmyndar, svo þröngum kosti var 

alþingismönnum ætlað.98 Þrátt fyrir þessa hörðu hríð komst frumvarpið í gegnum 

efri deild en lítið betri móttökur biðu þess í neðri deild þingsins. 

Sigurður Stefánsson, prestur í Ögurþingum sunnan Ísafjarðardjúps, sagði að 

samþykkt frumvarpsins myndi helst megna að auka tortryggni gagnvart 

alþingismönnum.99 Grímur Thomsen tók undir þetta og taldi samþykkt frumvarpsins 

vera yfirlýsingu um að þingmönnum væri ekki treystandi til að gera upp 

ferðakostnaðarreikninga sína.100 Hann sagði nýmæli frumvarpsins ekki vera góð og 

það góða sem mætti finna í því væri ekki nýtt.101 Vildi hann að þingheimur myndi 

fella frumvarpið. Sem varð á endanum raunin en það féll naumlega við aðra. 

umræðu, með 11 atkvæðum gegn 10.102 

Eftir að atlögunni frá 1877 var hrundið sleiktu menn sár sín áður en aftur var 

blásið til orrustu gegn óbreyttu ástandi þingfararkaupsins árið 1891. Í framsögu sinni 

fyrir frumvarpinu – fyrstu tillögunni til heildarlaga til þingfararkaups sem lögð hafði 

verið fram – sagði Jón Hjaltalín skólastjóri að margir þingmenn þyrftu að þola 

reglulegt álas fyrir háan þingfararkostnað. Eina leiðin til þess að binda enda á þessa 

óánægju væri að koma á fyrirkomulagi fastákveðins ferðakostnaðar og það væri í 

                                                           
97 Alþingistíðindi 1887, 8. löggjafarþing. A. Umræður: 340. 
98 Sama heimild. 346. 
99 Alþingistíðindi 1887, 8. löggjafarþing. B. Umræður: 1038. 
100 Sama heimild. 1038 
101 Sama heimild. 1131. 
102 Sama heimild. 1132. 
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takt við óskir margra þingmálafunda og í samræmi við fyrirkomulag dagpeninganna 

sem hefðu verið fastsettir frá upphafi. Hann lagði áherslu á að þetta væri helsta 

ástæðan að baki frumvarpinu, þeir sem leggðu það fram hefðu engar grunsemdir 

fyrir því að núverandi þingmenn væru að misnota núverandi ástand. Hann sagði 

upphæðir frumvarpsins ekki vera heilagar, fyrir sér skipti sköpum að breyta 

fyrirkomulaginu.103 

 Í þessu nýja frumvarpi var lagt til að dagpeningar þingmanna yrðu sem fyrr 

sex krónur fyrir hverja þá daga sem þeir sætu á þingi, nýmæli var hins vegar fólgið í 

því að þingmenn ættu ekki lengur rétt á dagpeningum á ferðum sínum til og frá 

þingstaðnum. Þá var gert ráð fyrir því að þingmenn fengju fastan ferðakostnað 

greiddan í samræmi við í hvaða sýslu þeir bjuggu. Til þess að liðka fyrir samþykkt 

frumvarpsins og mæta gagnrýni sem áður hafði verið viðhöfð gegn eldri tillögum í 

þessum efnum var gert ráð fyrir nokkuð rúmum ferðakostnaði. Þannig áttu 

þingmenn búsettir í Gullbringu- og Kjósarsýslu að fá 32 krónur í ferðakostnað og 

mest átti að renna í vasa þeirra þingmanna sem þyrftu að ferðast til þingsins frá 

Norður-Múlasýslu, eða 725 krónur.104  

 Umræðan um frumvarpið varð heiftúðleg, svo mjög að Árni Thorsteinsson, 

Landfógeti og þingmaður til margra ára, kærði sig ekki um að taka þátt í þeim en 

þær höfðu orðið honum næsta ógeðfelldar.105 Þorleifur Jónsson, ritstjóri Þjóðólfs og 

alþingismaður Húnvetninga, var ekki alls kostar ánægður með frumvarpið, þó svo 

að hann fagnaði því að fastsetja ætti þingfararkaupið. Við samþykkt þess myndu 

þingmenn fegnir losna við sífelldar óánægjuraddir og grunsemdir almennings um að 

þeir hefðust rangt við. Núverandi fyrirkomulag hefði alið þetta hugarfar af sér og 

hann sæi ekkert ranglátt við að fara þá leið sem frumvarpið lagði upp með til þess að 

losna við stanslausar þrætur. Þetta myndi leiða til þess að þingmenn vissu hve miklu 

þeir hefðu úr að spila og gætu því hagað ferðum sínum eftir því. Vissulega þyrfti 

                                                           
103 Alþingistíðindi 1891, 10. löggjafarþing. A. Umræður: 31. 
104 Alþingistíðindi 1891, 10. löggjafarþing. C. Þingskjöl, 126-127. 
105 Alþingistíðindi 1891, 10. löggjafarþing. A. Umræður: 209. 
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ferðakostnaðurinn að vera hæfilega hár en honum fannst upphæðir frumvarpsins 

vera allt of háar og ekki í nægjanlegu innra samhengi.106 

 Þorleifur lagði fram breytingartillögu við frumvarpið þar sem upphæðirnar 

voru víða lækkaðar mikið, t.d. var ferðakostnaðurinn úr Norður-Múlasýslu lækkaður 

úr 725 krónum niður í 450 krónur. Þá lagði hann til að ferðakostnaðurinn yrði 

framvegis aðgreindur í ferðir um landveg og sjóveg, þar var svo gert ráð fyrir að 

upphæðirnar fyrir sjóveginn yrðu mikið lægri, sökum þess að það var hægt að 

ferðast mun ódýrara með þeim hætti.107 

 Sighvatur Jónsson var meðal þeirra sem studdu frumvarpið en hafði áhyggjur 

af hinum mikla mun sem var á upphæðum þess og breytingartillögunum. Taldi hann 

að ef farið væri eftir sumum liðum breytingartillögunnar væri beinlínis verið að 

féfletta þingmenn. Hann stakk því upp á að þingnefnd skoðaði málið betur.108 Í áliti 

þeirrar nefndar var lagt til að einungis yrði miðað við ferðalög á landi og í þeim 

efnum skyldi frekar miðað við lægri upphæðir breytingartillögunnar en 

frumvarpsins. Nefndin lagði fast að þingdeildinni að samþykkja frumvarpið.109 

 Skúli Þorvarðarson var einn þeirra sem stóð að breytingartillögunni. Hann 

sagði vissulega erfitt að ákveða fast þingfararkaup þannig að það væri sanngjarnt 

gagnvart öllum þingmönnum. Tillaga þeirra drægi mikið úr stórvægilegum 

upphæðum frumvarpsins, þeir hefðu þó lagt upp með upphæðir sem væru í 

samræmi við ferðakostnað síðustu ára.110 Þorleifur tók undir með meðflutningsmanni 

sínum. Hann lagði áherslu á að samþykktu þingmenn nýja fyrirkomulagið losnuðu 

þeir við getsakir og þras um kjör sín, allt lægi þetta ljóst fyrir kjósendum. Þá væri 

þarna einnig tækifæri til að byggja upp traust, ákvarðanir um launagreiðslur væru 

ekki lengur í höndum einstakra þingmanna og freistingarnar til að leggja fram of háa 

                                                           
106 Alþingistíðindi 1891, 10. löggjafarþing. A. Umræður: 33-35. 
107 Alþingistíðindi 1891, 10. löggjafarþing. C. Þingskjöl, 146-147. 
108 Alþingistíðindi 1891, 10. löggjafarþing. A. Umræður: 67. 
109 Alþingistíðindi 1891, 10. löggjafarþing. C. Þingskjöl, 104-105. 
110 Alþingistíðindi 1891, 10. löggjafarþing. A. Umræður: 69-70. 
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reikninga, sem hann taldi sjálfur að hefði átt sér stað, væru horfnar.111 Loks lýsti 

Sighvatur Árnason yfir stuðningi við frumvarpið og brýndi fyrir þingdeildinni að 

miklu skipti að Alþingi tæki tillit til vilja almennings og það væri ekki til eftirbreytni 

að halda fast í reglur sem þjóðin væri á móti og þinginu væri hættulaust að breyta.112 

 Margir sáu þó meinbug á tillögunum. Theodór Jónassen amtmaður sagðist 

ekki hafa skipt um skoðun síðan þetta málefni kom síðast fyrir þingið. Hann væri 

enn á móti breytingum. Hann taldi eðlilegt að halda tryggð við núverandi 

fyrirkomulag, nefnd sem kosin væri af Alþingi til að yfirfara 

ferðakostnaðarreikningana væri fullnægjandi trygging fyrir því að reikningar 

þingmanna yrðu réttir. Samþykkt þessara tillagna og fráhvarf frá núverandi háttalagi 

væri ekkert annað en vantrauststillaga beint gegn þinginu. Þá varði hann misháan 

ferðakostnað alþingismanna, eðlilegar skýringar lægju þar á bak við. Taka þyrfti tillit 

til stöðu alþingismanna, ekki væri hægt að búast við því að amtmenn eða sýslumenn 

gætu ferðast jafn ódýrt og venjulegir bændur. Þá yrði alltaf að taka ófyrirséð atvik 

með í reikninginn og ósanngjarnt væri að ætlast til þess að þingmenn bæru kostnað 

af aðstæðum sem ómögulegt væri að gera ráð fyrir.113 

Grími Thomsen fannst bæði frumvarpið sjálft, sem og breytingartillögurnar, 

vera ómögulegar, hann vildi halda í hið gamla fyrirkomulag. Hinar nýju tillögur 

gerðu ekki ráð fyrir að þingmenn fengju fæðispeninga á ferðum sínum til og frá þingi 

og þá væri heldur ekki gert ráð fyrir að ýmis atvik gætu raskað ferðaáætlunum 

þingmanna, svo sem náttúruvá, veikindi eða slys. Mismunurinn á upphæðum 

frumvarpsins og breytingartillagnanna gæfi svo vísbendingu um að hugur 

þingmanna væri mikið á reiki um hvað þætti eðlilegur ferðakostnaður. Ítrekaði hann 

fyrir þingheimi að sparsemi væri dyggð en hóf og skynsemi yrðu þó að ráða för. 

Sjálfur sagðist hann hafa átt sæti í sumum þeirra nefnda sem hefðu haft það hlutverk 

að endurskoða reikninga alþingismanna, þar var að hans sögn ekki hikað við að færa 

                                                           
111 Alþingistíðindi 1891, 10. löggjafarþing. A. Umræður: 76-77. 
112 Sama heimild. 175. 
113 Sama heimild. 68-69. 
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niður óeðlilega reikninga. Með þessa reynslu í farteskinu sá hann enga ástæðu fyrir 

því að afnema þá gömlu reglu að menn kjörnir af hinu sameinaða Alþingi færu yfir 

reikninga samstarfsmanna sinna. Hann hvatti þingmenn til að láta þær 

óánægjuraddir sem komið hefðu fram um ferðakostnað þingmanna í blöðum, á 

þingmálafundum og víðar sem vind um eyru þjóta. Sómi Alþingis yrði að geta staðið 

af sér slíkan óánægjugust. Ef þingmenn ætluðu að taka meira mark á utanaðkomandi 

aðilum sem væru málefnunum ókunnugir fremur en að trúa að samþingmenn þeirra 

settu fram rétta reikninga, eða að nefnd sem kosin væri af þinginu gengi fram af 

réttsýni við yfirferð reikninganna, þá væri sannanlega illa komið fyrir sóma 

þingsins.114 

 Sigurður Árnason þóttist greina holan hljóm í orðum Gríms. Hvernig gæti það 

rýrt sóma þingsins að fastsetja ferðakostnað þingmanna þegar dagpeningar þeirra 

hefðu verið fastákveðnir um áratugaskeið?115 Við þetta bætti Jón Hjaltalín og sagði að 

fastákveðnir dagpeningar hlytu þá að brjóta jafn mikinn rétt á þingmönnum og 

fastsettur ferðakostnaður. Þingmenn gengju að upphæðum dagpeninganna vísum en 

sumir þingmenn þyrftu þó að borða meira en aðrir, sumir þingmenn væru annálaðir 

kræsingarmenn, á meðan aðrir létu sér nægja einfaldan kost. Með háði lagði hann til 

að gagnrýnendur frumvarpsins kæmu fram með tillögu um að allur kostnaður 

þingmanna yrði greiddur eftir reikningum, fremur en að þola svona óréttlæti ár eftir 

ár.116 

Annað sem Sigurði fannst skera í eyru var dálæti Gríms á þeirri gömlu venju 

sem þingfararkaupið hvíldi á. Af hverju væri sóma þingsins verr fyrir komið ef 

ferðakostnaðurinn væri fastákveðinn núna, í ljósi þess að til forna hefði 

þingfararkaupið verið fastákveðið? Hann vildi að föst regla kæmist á um þessar 

greiðslur til þingmanna og að þær væru nægjanlegar til að þingför og seta 

þingmanns gæti verið sómasamleg. Hann frábað sér upphlaup gagnrýnenda 

                                                           
114 Alþingistíðindi 1891, 10. löggjafarþing. A. Umræður: 71-73. 
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frumvarpsins enda þekkti hann varla dæmi um að þingmenn hefðu ekki verið 

skaðlausir af þingsetu sinni.117 Grímur tók undir með Sigurði um að vissulega hefðu 

þingmenn til forna vitað með vissu hvaða þóknun beið þeirra, en ekki mætti heldur 

gleyma því að þingmenn hefðu forðum haft sjálfdæmi um hvort þeir riðu til þings 

yfir höfuð, á meðan kjörnir þingmenn dagsins í dag væru skyldugir til að mæta til 

þings. Hann vildi því að allir þingmenn gætu ferðast sómasamlega til þings, hvort 

sem þar væru á ferð amtmenn eða bændur. Ef tillöguflytjendur hefðu svona miklar 

efasemdir um að þingmenn settu fram rétta reikninga undir núverandi fyrirkomulagi 

hvernig ætluðu þeir að girða fyrir að þingmenn misnotuðu nýju lögin? Þannig gætu 

þingmenn sem byggju í sýslunum næst þingstaðnum jafnvel labbað til þings til þess 

eins að stinga einhverjum viðbótarkrónum í vasann. Hann taldi frumvarpið slæmt og 

yrði það samþykkt gæti það orðið fyrsta varðan á leið til þess að þingmenn gerðust 

húskar.118 

Arnljóti Ólafssyni fannst tillögurnar ekki tilkomumiklar; líkt og Grími fannst 

honum ómögulegt að taka meira mark á mönnum utan þings sem ekkert vissu um 

málefnið en þeim þingmönnum sem væru með öll gögn og tildrög ferða á reiðum 

höndum. Ógjörningur væri svo að lögbinda fastsettan ferðakostnað þingmanna, þar 

sem ómögulegt væri að útbúa mælikvarða sem gæti átt við alls staðar, hvernig sem á 

stæði. Lögin þyrftu að vera jafn sanngjörn fyrir alla en slíkt væri ekki gerlegt án þess 

að hægt yrði að tryggja að allir þingmenn væri kosnir úr miðju kjördæma, við sömu 

heilsu og á sama aldri. Þá þyrftu þingmenn að njóta sömu veðráttu og ferðatálma á 

leiðinni, en miklu munaði á því að fara sama veg eftir því hvernig viðraði og í hvaða 

ástandi gróður væri. Náttúran og mannlegt samfélag kæmu þannig í veg fyrir slíkar 

reglur. Ekki væri hægt að setja á fastákveðna reglu fyrir ferðakostnað þingmanna 

sem væri sanngjörn fyrir alla. Frumvarpinu bæri að hafna sökum þess að þessi 
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kostnaður væri í eðli sínu of mismunandi til að hægt væri að skorða hann af með 

þessum hætti.119 

 Júlíus Havsteen blandaði sér í umræðurnar og sagði að sér þætti meint 

óánægja meðal almennings mjög lítilvæg ástæða fyrir því að ráðast í svona 

breytingar. Fyrir honum blasti við að ef þingið samþykkti þessar breytingar væri 

þingið að lýsa því yfir að það treysti sér ekki til að finna hæfa menn úr eigin röðum 

til að rannsaka og úrskurða um ferðakostnað þingmanna. Miðað við eigin reynslu 

hefði hann síst orðið var við svindl þingmanna, þvert á móti hefði hann orðið var við 

að menn reyndu að skera ferðakostnað sinn við nögl, jafnvel þó þeir ættu stöðu 

sinnar vegna að kosta meiru til ferðarinnar. Að hans mati myndi þetta frumvarp síst 

vera fallið til að sætta almenning við ferðakostnað þingmanna, nýju tillögurnar gerðu 

þeim kleift að stinga umtalsverðum upphæðum í vasann ef þeir hefðu tök á að nýta 

sjóferðir til þings og ná þannig að ferðast ódýrara en ella.120 

Af því að margir vildu meina að með samþykkt frumvarpsins væri ekki 

lengur hægt að áfellast einstaka þingmenn fyrir ferðakostnaðargreiðslur sínar sagði 

Grímur Thomsen frumvarpið vera bjarnargreiða núverandi þingmanna gagnvart 

forverum sínum. Þetta myndi hvorki auka virðingu þingsins né þingmannanna, 

þvert á móti myndi þetta rýra hana. Með samþykkt frumvarpsins væru verið að gera 

fyrri ásökunum hátt undir höfði, að greinilega hefði sitthvað misjafnt verið að finna í 

reikningum þingmanna forðum fyrst þeir sæju sér ekki annað fært nú en að festa þá 

með lögum.121 

 Eftir umfangsmiklar og tæpitungulausar umræður var frumvarpið samþykkt 

frá efri deild þingsins með sjö atkvæðum gegn fjórum og sent neðri deild Alþingis til 

umræðu.122 Með því fylgdu svo óskir Júlíusar Havsteen um að það hlyti ekki betri 

útreið úr þeirri deild heldur en ferðakostnaðarfrumvarpið frá 1887 fékk.123 

                                                           
119 Alþingistíðindi 1891, 10. löggjafarþing. A. Umræður: 77-80. 
120 Sama heimild. 31-33. 
121 Sama heimild. 177. 
122 Sama heimild. 210. 
123 Sama heimild. 83. 
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Því næst fullur fjandskapur mætti frumvarpinu í neðri deild. Sigurður 

Stefánsson hóf umræðurnar með því að spyrja hvort að þetta væri raunverulegur vilji 

landsmanna? Hann hefði ekki orðið var við það. Þetta væri þvert á móti gagnstætt 

því trausti sem þjóðin sýndi þinginu almennt; að fara með öll viðkvæmustu mál 

hennar í trausti þess að vandað væri til verka. Væri þetta raunverulegur vilji 

þjóðarinnar væri það lítið annað en vantraust gegn þinginu í heild sinni. Hann taldi 

að uppsprettu þessa máls mætti miklu frekar finna í skrifum einstakra blaða. Þar 

hefðu komið fram ómerkilegar ásakanir gegn einstaka þingmönnum sem þeim væru 

ekki þóknanlegir. Þingmenn hefðu í raun verið kúgaðir til þess að koma fram með 

þetta frumvarp til að skýla sér undan frekari árásum. Ekki hefði betur tekist til en svo 

að þingmenn framtíðarinnar þyrftu að bera nokkurn fjárhagslegan skaða af 

þingmennsku sinni, yrði frumvarpið að lögum. Afleiðingin yrði vafalaust sú að 

einungis efnameiri einstaklingar hefðu möguleika á að komast á þing.124 

Árni Jónsson mælti fyrir nefndaráliti deildarinnar og hvatti til samþykktar 

frumvarpsins. Nefndin fann það hins vegar að frumvarpi efri deildar að upphæðir 

væru of lágar. Ekki gengi að miða ferðalög við bestu skilyrði, þar sem ferðast væri 

fljótt, vel og slysalaust, heldur þyrfti að gera ráð fyrir hinu ófyrirséða í 

upphæðunum. Þannig lagði nefndin til hærri upphæðir sem rímuðu vel við hinar 

upphaflegu tillögur efri deildar.125 Þannig miðaði frumvarpstillaga þeirra ekki að því 

að spara landssjóði fé. Tvennt myndi þó vinnast með samþykkt þess; annars vegar 

myndi þetta kæfa óánægjuraddir í þjóðfélaginu og hins vegar myndu þingmenn 

framvegis vita hverju þeir hefðu úr að spila og haga sér í samræmi við það.126 

 Sigurður Stefánsson var ekki sannfærður af áliti nefndarinnar. Hann mat 

tillögurnar þannig að enn væri möguleiki á að þingmenn gætu borið skaða af 

þingmennsku sinni og slíkt væri sóma þingsins ósamboðið. Hann ítrekaði að hann 

hefði ekki orðið var við að almenningur krefðist breytinga í þessa átt. Þetta frumvarp 

                                                           
124 Alþingistíðindi 1891, 10. löggjafarþing. B. Umræður: 750-752. 
125 Sama heimild. 1496. 
126 Alþingistíðindi 1891, 10. löggjafarþing. C. Þingskjöl, 415-416. 
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væri einfaldlega sprottið upp af aurapólitík og sýtingu einstakra blaða í 

vinsældarsókn sinni. Hann léti ekki glepjast af slíkri smásálarpólitík og vildi ekki að 

þingið léti undan slíkum brögðum.127 

 Við lok annarrar umræðu um frumvarpið tók Skúli Thoroddsen til máls. Hann 

sagði nauðsynlegt að horfa á málið frá tveim hliðum. Annars vegar frá sjónarhorni 

landssjóðs; að honum væri ekki bakaður óþarfa kostnaður. Hins vegar þyrfti einnig 

að líta á þetta út frá hagsmunum þingsins og þingmannanna sjálfra, þingmenn 

þyrftu að fá greiddan þann kostnað sem þeir sannanlega lögðu út fyrir, ef hann væri 

hófsamur og sanngjarn. Yrði núverandi frumvarp samþykkt myndu einungis 

auðugir menn sitja á Alþingi í framtíðinni. Það skorti ekki bara samræmi í 

upphæðirnar í frumvarpi efri deildar, heldur taldi hann líklegast að handahóf eða 

slump hefði ráðið för í útreikningum nefndarinnar og sanngirni fannst honum einnig 

vanta í frumvarpið. Upphæðirnar væru svo nánasarlegar að ómögulegt yrði að 

ferðast sæmilega til þings. 

 Annað sem honum fannst ekki ganga upp var að með samþykki á 

frumvarpinu yrði gert upp á milli stjórnmálamanna og embættismanna; hinir 

fyrrnefndu skyldu þá framvegis búa við fastan ferðakostnað en hinir skyldu áfram fá 

ferðakostnaðinn greiddan eftir reikningum. Hvers vegna, spurði hann ætti annað að 

gilda um ferðalög biskups, landshöfðingja eða amtmanna en um ferðir þingmanna? 

Væri það skoðun þingsins að frekara vantrausti væri beint gegn stjórnmálamönnum 

heldur en embættismönnum? Ef þingið vildi feta þessa braut ætti það að stíga skrefið 

til fulls og afnema þingfararkaupið með öllu. Fyrr yrðu nöldurskjóður þjóðfélagsins, 

sem væru uppteknar af eyðslu hverrar krónu, ekki ánægðar. Hann vildi hins vegar 

ekki að þingið tæki tillit til þess hluta þjóðarinnar sem vildi slá sig til riddara í 

augum óupplýstra alþýðumanna. Þingið þyrfti að vera vaxið upp úr því að elta 

svona smásálarlegan hugsunarhátt.128 

                                                           
127 Alþingistíðindi 1891, 10. löggjafarþing. B. Umræður: 1498-1499. 
128 Sama heimild. 1577-1580. 
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 Neðri deild þingsins felldi frumvarpið naumlega eftir aðra umræðu, líkt og 

hún hafði gert fjórum árum fyrr, með 11 atkvæðum gegn 10.129 Önnur og sambærileg 

tilraun til breytinga var gerð á þinginu 1893, en dagaði þar uppi óútrædd.130 Enn 

þurftu því áhugasamir að bíða breytinga. 

 

3.3 Skaðasárir alþingismenn 

Þrátt fyrir að engar breytingar ættu sér stað næstu árin mátti strax árið 1905 greina 

ákveðna viðhorfsbreytingu. Sigurður Stefánsson, sem þekktur var fyrir aðsjálni og 

hirðusemi,131 hafði áður verið andstæðingur breytinga á þingfararkaupinu. Nú flutti 

hann þingmál í efri deild fyrir hönd allra bænda í deildinni, þar sem lagður var til 

nýr samkomutími þings yfir árið. Ekki gengi lengur að þing væru háð yfir 

hábjargræðistíma bænda, slíkt hefði haft í för með sér mikinn kostnaðarauka fyrir 

þingmenn, jafnvel svo mikinn að þeir hefðu borið skaða af þingmennskunni. Helsta 

röksemdin fyrir færslu þingtímans var hversu lágir dagpeningar þingmanna voru. 

Áður fyrr hefði verið sanngjarnt að hafa dagpeningana sex krónur á dag en vegna 

mikilla þjóðfélagsbreytinga væri þetta núna lítið annað en smánarborgun.132 Áður 

hafði meginreglan verið sú að þing var sett í upphafi júlí og því slitið undir lok 

ágústmánaðar; mótatkvæðalaust samþykkti þingið að frá og með árinu 1909 skyldi 

Alþingi koma saman um miðjan febrúar.133 Þessi skipan máli hélst þó ekki lengi því 

að á aukaþinginu 1912 var samþykkt að hverfa aftur til hins eldri þingtíma. Nokkrar 

deilur urðu á þinginu um þessa breytingu og voru bændur einkum ósáttir. Var þó 

haft á orði að ef þingtíminn yrði aftur færður yfir á sumartímann mætti hækka 

dagpeninga þingmanna til að mæta þeim auknu útgjöldum sem þeir hefðu af 

breytingunni.134 

                                                           
129 Alþingistíðindi 1891, 10. löggjafarþing. B. Umræður: 1581. 
130 Alþingistíðindi 1893, 11. löggjafarþing. C. Þingskjöl. 301.  
131 Jón Guðnason (1968). Skúli Thoroddsen I. Reykjavík: Heimskringla. 102. 
132 Alþingistíðindi 1905, 19. löggjafarþing. B. Umræður: 2223-2224. 
133 (1996). Alþingismannatal 1845-1995. Vigdís Jónsdóttir et. al. tóku saman. Reykjavík: Skrifstofa 

Alþingis. 550-551. 
134 Alþingistíðindi 1912, 23. löggjafarþing. B. Umræður: 10, 26. 
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 Samferða stjórnartillögunni um breytingu á þingtímanum var 

þingmannafrumvarp um þingfararkaup alþingismanna. Var það nokkuð frábrugðið 

fyrri tillögum sem Alþingi hafði áður fjallað um. Frumvarpið gerði ráð fyrir því að 

dagpeningar alþingismanna yrðu í grunninn áfram sex krónur á meðan þeir sætu á 

þingi, hins vegar var gert ráð fyrir að greiða alþingismönnum sem bjuggu fyrir utan 

Reykjavík þrjár krónur aukalega á dag, átti það jafnt við þá daga sem þeir sátu þingið 

og á leið þeirra til og frá þingi. Þá var ferðakostnaður þingmanna fastákveðinn í 

frumvarpinu, þar sem landinu var skipt í 24 svæði. Áttu þingmenn sem bjuggu í 

Gullbringu- og Kjósarsýslu rétt á 20 krónum í ferðakostnað á meðan gert var ráð fyrir 

hæstum ferðakostnaði úr Austur-Skaptafellssýslu eða 370 krónum, þingmönnum frá 

Norður-Múlasýslu voru ætlaðar 195 krónur. Loks hafði verið sett ákvæði í 

frumvarpið um endurgreiðslu til þingmanna á þeim kostnaði sem þeir yrðu fyrir 

vegna tálma á leiðinni vegna ófærðar, slysa eða öðrum ófyrirséðum atvikum. Áfram 

skyldi starfa þingkjörin nefnd alþingismanna til að fara yfir reikninga þingmanna.135 

 Meirihluti nefndarinnar sem skoðaði frumvarpið fyrir efri deild þingsins taldi 

að tímabært væri að hækka daglaun alþingismanna. Núverandi fyrirkomulag væri 

nær 70 ára gamalt og það sem þá taldist sæmileg borgun væri í dag, með tilliti til 

stórkostlegra breytinga á atvinnuvegum, viðskiptalífi og lifnaðarháttum þjóðarinnar, 

allt annað en sómasamlegt. Ef þingið myndi vilja hækka laun þingmanna til jafns við 

verðgildi þess árið 1845 þyrftu dagpeningar þingmanna nú að verða 18 krónur. 

Nefndin ætlaðist ekki til þess að þingmenn gætu með nýju frumvarpi haft 

þingmennskuna að fjárplógi, en æskilegt væri að þingmenn hefðu sæmileg daglaun 

fyrir störf sín að frádregnum hinum allra nauðsynlegustu útgjöldum.136 

 Sigurður Stefánsson, sem áður hafði barist hart gegn breytingum á 

þingfararkaupinu, var framsögumaður þessa nýja frumvarps. Hann vísaði í að 

þingmenn hefðu um nokkurt skeið talað um það sín á milli að hækka þyrfti 

                                                           
135 Alþingistíðindi 1912, 23. löggjafarþing. A. Umræður: 226-227. 
136 Alþingistíðindi 1912, 23. löggjafarþing. C. Þingskjöl, 313-314. 
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dagpeninganna.137 Núverandi greiðslur til þingmanna væru alls ekki nægjanlegar og 

jöfnuðust ekki á við kaup venjulegra verkamanna. Þannig vissi hann um óbreyttar 

kaupakonur sem væru með tvöfalda dagpeninga þingmanna, eða 12 krónur. Á sama 

tíma gætu þingmenn varla talist matvinnungar á sínum kjörum.138 Hann sagðist þó 

ekki hafa komið fram með þetta frumvarp nema vegna þess að flytja ætti þingtímann 

aftur yfir á hábjargræðistíma bænda. Sumarþingin bökuðu bændum slíkan fjárskaða 

að óhugsandi væri að hækka ekki dagpeningana. Því til stuðnings sagði hann að sín 

reynsla hafði verið að hátt í helmingur daglauna sinna hefði farið í að greiða manni 

fyrir bústjórn. Eftir önnur nauðsynleg útgjöld á þingstaðnum væri svo lítið eitt 

eftir.139 Þá taldi hann að reynsla flestra þingmanna utan Reykjavíkur væri sú að þrátt 

fyrir að mesta sparsemi væri viðhöfð væri iðulega enginn afgangur og þeir 

sköðuðust meira og minna á flestum þingferðum.140 Það væri því álit hans og 

meðflutningsmanna hans að ósæmilegt væri fyrir þjóðfélagið að starfsmenn þess 

væru svo illa launaðir að þeir biðu tjón af starfi sínu í þágu þess.141 

 Hvað ákvæði frumvarpsins um fastsetningu ferðakostnaðarins taldi Sigurður 

að hægt væri að samþykkja það frekar núna heldur en áður þar sem samgöngur, 

sérstaklega skipasamgöngur, hefðu batnað svo mjög með árunum.142 Þrátt fyrir það 

væru þó enn nokkrir þingmenn sem bökuðu landssjóði óþarfa kostnað með því að 

fara frekar landveginn í stað þess að sigla. Ferðakostnaður þingmanna hefði orðið til 

þess að rýra virðingu Alþingis í augum almennings.143 Auðvitað hefðu þessar 

aðfinnslur oft á tíðum verið byggðar á litlum rökum og blöðin hefðu stundum gripið 

þær á lofti og þannig alið á tortryggni.144 En stundum hefðu þær komið fram með 

                                                           
137 Alþingistíðindi 1912, 23. löggjafarþing. A. Umræður: 188. 
138 Sama heimild. 192. 
139 Sama heimild. 189. 
140 Sama heimild. 192. 
141 Sama heimild. 189. 
142 Sama heimild. 195. 
143 Sama heimild. 190. 
144 Sama heimild. 194. 
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nokkrum rökum um ósanngjarnlega háan ferðakostnað. Binda mætti enda á þessar 

vangaveltur með samþykkt frumvarpsins.145 

 Einar Jónsson tók undir með Sigurði og sagði þessa umræddu hækkun 

dagpeninga hafa legið í loftinu um nokkurt skeið; taldi hann að ekki mætti bíða 

mikið lengur sökum þess að þingmenn yrðu sífellt fyrir búsifjum af völdum þingsetu 

sinnar. Hann viðurkenndi þó að þingmenn hefðu setið á sér með að koma fram með 

frumvarp um þetta efni þar sem það snerti þá sjálfa, þrátt fyrir að vera sammála um 

réttmæti þess. Nú væri hins vegar tækifæri, samhliða breytingunum á þingtímanum, 

til að laga þetta. Loks vildi hann benda á að sá kostnaðarauki sem þetta frumvarp 

hefði í för með sér væri varla hærri heldur en af því að halda þing að sumri til frekar 

en um vetur. Þannig ættu frumvörpin að vega hvort annað upp með tilliti til útgjalda 

landssjóðs.146 

 Steingrímur Jónsson, meðflutningsmaður Sigurðar, tók undir málflutninginn, 

en lagði sérstaklega áherslu á lagfæringuna á dagpeningum þingmannanna. Taldi 

hann upphæð þeirra svo lága að þeir væru bæði skaðlegir fyrir þingið og því til 

vanvirðu.147 Guðjón Guðlaugsson var einnig sammála markmiðum frumvarpsins, en 

fannst ekki sanngjarnt að að mismuna þingmönnum eftir búsetu. Það væru ekki 

einungis bændur sem yrðu fyrir starfsónæði af þingmennskunni. Vissulega gætu 

örfáar stéttir, eins og kennarar, nýtt sumarleyfi sín til þingmennsku, en slíkt ætti alls 

ekki við um alla. Þannig yxi skrifstofukostnaður ýmissa embættismanna talsvert 

vegna þingsetu þeirra. Þá yrðu aðrar stéttir; t.d. skipstjórar, verkstjórar og snikkarar, 

að sleppa hönd af störfum sínum á meðan þeir sætu á Alþingi. Fátt styddi það að 

reykvískir þingmenn gætu frekar haft þingstörf sín í hjáverkum en menn utan af 

landi. Greiða ætti öllum þingmönnum jafnt.148 

 Undir þetta tók Jósef Björnsson. Þingmennskan væri reykvískum 

þingmönnum líka kostnaðarsöm, meðal annars þegar kæmi að þingmálafundum. 

                                                           
145 Alþingistíðindi 1912, 23. löggjafarþing. A. Umræður: 190. 
146 Sama heimild. 211. 
147 Sama heimild. 219.  
148 Sama heimild. 207. 
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Laun ætti að vera jöfn á milli þingmanna búsettra í Reykjavík og annarra.149 Allir 

væru þeir að vinna sömu vinnu og ættu því að þiggja sömu umbun. Þá benti hann á 

að lítill sparnaður fengist með því að gera upp á milli þessara hópa, þetta gæti hins 

vegar haft í för með sér annars konar dulinn kostnað. Þarna væri opnað fyrir að 

lýðskrumarar gætu farið að tala fyrir því að frekar ætti að kjósa þingmenn búsetta í 

Reykjavík, það myndi spara landssjóði kostnað.150 

 Sigurður Eggerz, sýslumaður Skaftafellssýslu og síðar ráðherra, var 

holdgervingur fámennrar andstöðu gegn frumvarpinu á Alþingi. Hann sagðist viss í 

sinni sök að bændur um allt land myndu brosa þegar þeir heyrðu að verið væri að 

hækka þingfararkaupið af umhyggju fyrir þeim. Hann taldi ekki trúanlegt að kaup 

þingmanna væri svo slæmt að það fældi menn frá þingstörfum. Þvert á móti hefði 

reynslan sýnt að þeir sem lengst hefðu setið á þingi væru venjulega sólgnir í að sitja 

þar áfram, það myndu þeir varla gera ef þeir biðu tjón af því.151 Fyrir sér væri það 

álitamál hvort ástæða væri að borga hærri dagpeninga en svo að þingmenn væru 

skaðlausir af þingsetu sinni, sem hann taldi að væri raunin. Sér dytti ekki í hug að 

nokkur sækti í þingmennskuna kaupsins vegna, heldur til að koma fram 

áhugamálum sínum og þannig geta orðið landinu að gagni.152 Hann sæi því ekkert 

ósæmilegt við að vinna fyrir lítið kaup í þágu ættjarðar sinnar.153 

 Varðandi efnisatriði frumvarpsins hafði hann sitthvað fram að færa. Hann 

taldi óeðlilegt að gera greinarmun á kaupi þingmanna eftir því hvort þeir byggju í 

Reykjavík eða utan þingstaðarins. Allir þyrftu þeir að beina óskiptum kröftum sínum 

að þingstörfunum, allir ættu þeir því rétt á sömu launum.154 Þá varaði hann við að 

hættulegt fordæmi yrði gefið með samþykki frumvarpsins. Með því að hækka 

dagpeningana fyrst og fremst á þeirri forsendu að peningar hefðu lækkað að 

verðgildi væri brautin opnuð fyrir aðrar stéttir að krefjast kjarabóta í krafti sömu 

                                                           
149 Alþingistíðindi 1912, 23. löggjafarþing. A. Umræður: 215. 
150 Sama heimild. 205. 
151 Sama heimild. 222. 
152 Sama heimild. 198. 
153 Sama heimild. 222. 
154 Sama heimild. 204. 
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röksemdar.155 Hann sagðist sama sinnis og kjósendur sínir, og skammaðist sín ekkert 

fyrir það, að ekki ætti að hækka útgjöld ríkisins nema brýn nauðsyn stæði til.156 Taldi 

hann að vegna þess að skattaálögu- og fjárveitingarvaldið væri í höndum þingsins 

þyrfti það að sýna ósérplægni í þeim fjármálum sem snertu það sjálft.157 Þegar öllu 

væri svo á botninn hvolft bjóst hann ekki við að þingmenn yrðu neitt vitrari fyrir 

þrjár viðbótarkrónur á dag, tillöguflutningur þeirra nokkuð sterkari á svellinu né 

meiri festu að vænta frá þeim við þessa breytingu.158 

 Sigurður Stefánsson svaraði þessum athugasemdum. Hann taldi nafna sinn 

Eggerz ekkert geta sagt um það hvort núverandi fyrirkomulag hefði fælt menn frá 

þingsetu. Ástandið væri allavega ekki hvetjandi fyrir hagsýna dugnaðarmenn, það 

væri meiri hvatning fyrir lærðan öreigalýð að sækjast eftir þingsetu. Hann sagðist 

ekki halda þessu fram af neinni óvirðingu fyrir þessum lýð, en þetta væri eðlileg 

afleiðing núverandi ástands í landinu. Eftir því sem fleiri arðbærar leiðir til atvinnu 

opnuðust, því minni líkur væru á að duglegir og nýtir menn fengjust til að sitja á 

þingi fyrir þetta kaup.159  

 Þá blés hann á röksemd nafna síns Eggerz um að hækkun þingfararkaups 

myndi leiða til launahækkana eða krafna um slíkt frá öðrum stéttum. Engin önnur 

stétt byggi við eins gömul launalög og alþingismenn, þess vegna gætu aðrir ekki sett 

mikið út á þessa hækkun.160 Loks sagði Sigurður að fyrir sér væru óþörfustu 

þingmennirnir þeir sem sætu á þinginu í sífelldum ótta við kjósendur. Þingmenn 

þyrftu að geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir. Fyrir sér væru kjósendur góðir og í alla 

staði hinir heiðvirðustu, en þeir hefðu ekki þann breiða sjóndeildarhring sem 

nauðsynlegur væri fyrir málefnin og landið í heild sinni.161 

                                                           
155 Alþingistíðindi 1912, 23. löggjafarþing. A. Umræður: 198-199. 
156 Sama heimild. 203. 
157 Alþingistíðindi 1912, 23. löggjafarþing. C. Þingskjöl, 358. 
158 Alþingistíðindi 1912, 23. löggjafarþing. A. Umræður: 199. 
159 Sama heimild. 200-201. 
160 Sama heimild. 200. 
161 Sama heimild. 199. 
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 Frumvarpið var svo samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta frá efri deild 

þingsins, með 11 atkvæðum gegn einu,162 og var sent til neðri deildar þess þar sem 

Hannes Hafstein ráðherra tók því opnum örmum. Sagði hann frumvarpið vel 

athugað og undirbúið af hálfu efri deildar og lýsti yfir stuðningi við það.163 

 Einar Jónsson sagði þar að langvarandi óánægja hefði verið meðal þingmanna 

um dagpeninga sína. Þeir hefðu hins vegar allir hikað við að hengja þessa bjöllu á 

köttinn, þeim væri vorkunn þar sem þeir yrðu valtari í sessi, en vildu þó gjarnan 

sitja. Hann sagðist ekki vera svo hræddur við kjósendur sína að hann þyrði ekki að 

stinga upp á úrbótum. Það ætti aldrei að vera annað en rétt og virðingarvert að þora 

að bæta það sem þarfnaðist bóta, sama hvað kjósendur segðu við því.164 

 Matthías Ólafsson stakk þó upp á þeim varnagla að láta væntanleg lög ekki 

taka gildi fyrr en eftir næstu kosningar. Þannig væri ekki hægt að ásaka núverandi 

þingmenn um að bera bjargir í eigin hreiður með þessum lögum.165 Þingið afréð þó 

að fylgja ekki þessari tillögu þegar það samþykkti frumvarpið með 16 atkvæðum 

gegn fjórum.166  

 Þar með voru fyrstu heildarlögin um launakjör þingmanna, lög nr. 10/1912 um 

þingfararkaup alþingismanna, orðin að veruleika. Framvegis skyldu þingmenn fá 

átta krónur á dag fyrir hvern dag sem þeir sátu á þingi eða eyddu í ferðalög til og frá 

þingstaðnum. Að auki skyldu þingmenn búsettir utan Reykjavíkur fá tvær krónur 

aukalega á dag. Þar með var líka 70 ára þrætum um fyrirkomulag ferðakostnað 

alþingismanna lokið með því að fastsetja þann kostnað, þar sem þingmenn gátu 

minnst fengið 20 krónur, frá Gullbringu- og Kjósarsýslu og mest frá Austur-

Skaptafellssýslu eða 340 krónur. Þingmenn frá Norður-Múlasýslu áttu svo rétt á 190 

krónum. Til að fyrirbyggja þá hættu að þingmenn biðu skaða af ferðum sínum áttu 

þeir svo rétt á að fá kostnað vegna farartálma endurgreiddan frá þinginu, eftir 

                                                           
162 Alþingistíðindi 1912, 23. löggjafarþing. A. Umræður: 222. 
163 Alþingistíðindi 1912, 23. löggjafarþing. B. Umræður: 1069. 
164 Sama heimild. 1069. 
165 Sama heimild. 1070. 
166 Sama heimild. 1093. 



 

54 

 

úrskurði nefndar sem kosin var af því.167 Þessi niðurstaða varð þó ekki langlíf, ytri 

aðstæður sáu til þess 

 

Hægt er að sjá nokkuð greinilega þá þræði sem liggja í gegnum umræðurnar um 

þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað þeirra á tímabilinu. Svo virðist 

sem þingmennirnir hafi verið mjög meðvitaðir um hlutverk sitt sem vörslumenn 

lýðræðis í störfum sínum. Í umræðunum og afdrifum frumvarpa má sjá að þeir töldu 

sig sjálfa best dómbæra á eigin kjör og hvernig ætti að tryggja þau. Þeir voru margir 

hverjir óhræddir við að senda þeim sem voru á annarri skoðun en þeir, bæði utan 

þings sem og inn þess, háðsglósur og aðfinnslur. Var meira að segja haft á orði að 

kjósendur væri síst hæfir til að tjá sig um starfskjör alþingismanna. Þeirra eigin 

dómgreind og samræður þeirra á milli ættu að ráða málum, en ekki sókn í vinsældir 

utan þings.  

 Með þessu skal þó ekki sagt að þeir hafi sýnt sjónarmiðum almennings 

skeytingarleysi. Ítrekaðar aðfinnslur við ferðakostnað þingmanna urðu tilefni 

umfangsmikilla umræðna og tillagna á þingi. Athyglisvert var að sumir þingmenn 

töldu að með því að fallast á óskir utan þings um breytingar á þingfararkaupinu væri 

verið að gefa ávirðingum um óheiðarleika alþingismanna byr undir báða vængi. 

Engu að síður voru þessi mál voru skoðuð frá mæni niður í grunn. Þá er merkilegt að 

sjá að þingið reyndi að koma til móts við óánægju með fyrirkomulag 

þingfararkaupsins; helsta birtingarmynd þess var sú ákvörðun Alþingis snemma á 

tímabilinu að birta árlegt yfirlit í Alþingistíðindum yfir þingfararkaup 

alþingismanna og þannig stuðla að gagnsæi í þessum efnum. 

 Einn þráður er þó mest áberandi í öllum umræðunum um kjör þingmanna á 

tímabilinu: Að þeim skuli tryggt skaðleysi vegna þingmennskunnar. Ekki taldist 

æskilegt að þingmenn borguðu með sér í starfi sínu sem þingmenn. Var það meðal 

sterkustu raka um að ekki mætti lækka greiðslur til þingmanna á tímabilinu. Ljóst er 

að verðgildi daglauna þingmanna rýrnaði verulega á þessum árafjölda og má leiða 
                                                           
167 Alþingistíðindi 1912, 23. löggjafarþing. A. Þingskjöl, 516-517. 
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líkur að því að eftir því sem á leið hafi þingmenn færst nær því að bera skaða af 

þingmennsku sinni. Þess vegna er sú staðreynd að þingmenn voru mjög tregir til að 

samþykkja hækkanir á launakjörum sínum merkileg og bendir til þess að þingstörf 

sem atvinnumennska hafi hvergi verið við sjóndeildarhring þeirra sem áttu sæti á 

þinginu. Sjónarmið um að halda útgjöldum ríkisins í skefjum vógu mun þyngra og 

var jafnvel lýst yfir áhyggjum að hærri laun þingmönnum til handa myndu laða að 

sér fólk sem væri tilbúið að sinna þingmennsku sökum launa. Sú skipan sem komst á 

flokkaskiptingu þingsins eftir því sem leið á tímabilið kemur ágætlega heim og 

saman við hugmyndirnar um kjarnaflokkinn, þar sem fulltrúar forréttindastétta 

héldu utan um helstu þræði valdsins.  

Árin 1845-1918 á þinginu voru því ár upplýstrar áhugamennsku, þar sem 

þingmenn tóku sæti án eins mikils tillits til launa og seinna varð. Þingmennskan átti 

að vera fyrir þá sem höfðu getu til að fjalla um þjóðmálin á milli þess sem þeir unnu 

raunveruleg störf sín. 
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4. 1919–1974: Launaðir stéttafulltrúar 

Umtalsverðar breytingar áttu sér stað á skipan þingsins á tímabilinu 1919 – 1974. 

Árið 1920 var þingmönnum fjölgað um tvo upp í 42, árið 1934 var þingmönnum svo 

fjölgað upp í 49 og aftur árið 1942 upp í 52 þingmenn og að lokum var þeim enn 

fjölgað árið 1959 upp í 60 þingmenn. Þingmönnum fjölgaði því um þriðjung á 

tímabilinu.168 Þá tóku þingstörfin nokkrum breytingum samhliða því sem kerfi 

fastanefnda beggja þingdeilda festi sig í sessi. Loks áttu sér stað verulegar 

kjördæmabreytingar á tímabilinu. Árið 1934 var tekið upp kerfi hlutfallskosninga í 

Reykjavík samhliða ein- og tvímenningskjördæmum og farið var að úthluta ellefu 

þingsætum sem uppbótarsætum.169 Þetta fyrirkomulag hélst að mestu óbreytt fram til 

ársins 1959, þegar ein- og tvímenningskjördæmin voru aflögð og hlutfallskosningar 

teknar upp um allt land í átta kjördæmum auk hinna ellefu uppbótarþingsæta. Allar 

þessar breytingar miðuðu meðal annars að því að lagfæra misvægi atkvæða á milli 

þéttbýlis og dreifbýlis.170  

Vegna þess hve umfangsmiklar umræður áttu sér stað á tímabilinu 1845-1918, 

sem héldu svo áfram á tímabilinu 1919-1974, er ekki úr vegi víkja nokkrum orðum að 

því hve torfært var að ferðast á milli hinna dreifðu byggða landsins. Undir lok fjórða 

áratugarins fór Gunnar Thoroddsen, þá 26 ára, frá Reykjavík sem sérstakur erindreki 

Sjálfstæðisflokksins vestur á firði til að þétta skipulagsnet flokksins. Á leið sinni frá 

Borðeyri til Hólmavíkur, frá Drangsnesi til Ófeigseyrar og frá Melgraseyri til 

Ísafjarðar þurfti hann að láta heimamenn ferma sig með bátum yfir firði, ganga og 

ríða í slæmum veðurskilyrðum á milli fjarða og fara á skíðum yfir heiðar. Frá upphafi 

                                                           
168(1996). Alþingismannatal 1845-1995. Vigdís Jónsdóttir et. al. tóku saman. Reykjavík: Skrifstofa 

Alþingis. 64. 
169 Einar Arnórsson (1956). „Réttarsaga alþingis“, í Saga Alþingis I. bindi (bls 3-652). Reykjavík: 

Alþingissögunefnd. 601-604. 
170 (1996). Alþingismannatal 1845-1995. Vigdís Jónsdóttir et. al. tóku saman. Reykjavík: Skrifstofa 

Alþingis. 62-64. 
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ferðar og þar til hann kom með Gullfossi til Reykjavíkur frá Ísafirði höfðu liðið 18 

dagar, með stuttum stoppum á hverjum stað á leiðinni.171 

Samsetning þingsins tók einnig stakkaskiptum á tímabilinu. Árið 1919 voru 

bændur og prestar 13 af 34 þingmönnum eða tæp 40% á meðan átta þingmenn voru 

embættismenn. Einnig komu átta þingmenn úr verslunar- og bankastörfum og höfðu 

þær starfsstéttir aukið hlut sinn verulega á þingi.172 Árið 1974 hafði þetta breyst mikið 

og mun meiri fjölbreytni gætti á meðal þingmanna. Kennarar voru orðnir 

fjölmennasti hópurinn á þingi eða 12 af 60 þingmönnum auk níu bænda og loks sex 

blaðamanna. Aðrar starfsstéttir voru fámennari.173  

Veruleg breyting varð á flokkaskipaninni á tímabilinu en nýtt flokkakerfi tók 

að myndast snemma á tímabilinu. Á sama tíma og flokkakerfi sjálfstæðisbaráttunnar 

molnaði niður hóf flokkakerfi stéttarflokka að myndast. Þar sem stjórnmálaflokkar 

byggðu starf sitt á þeirri hugsjón að grunneining stjórnmála innan ríkja væru vel 

skilgreindir og skýrt afmarkaðir samfélagshópar þar sem aðild að þeim var talin 

umlykja líf einstaklingsins. Undir lok tímabilsins fór þó flokkakerfið að byggjast 

meira á hugmynd manna um kosningamiðaða flokka. Framan voru þrír flokkar 

ráðandi í þessu kerfi: Alþýðuflokkurinn, sem hafði verið stofnaður árið 1916, 

Framsóknarflokkurinn, sem var stofnaður sama ár, og svo Sjálfstæðisflokkurinn, sem 

myndaðist við sameiningu Íhaldsflokksins og Frjálslynda flokksins árið 1929.174 Árið 

1937 fékk Kommúnistaflokkur Íslands svo kjörna þingmenn á Alþingi. Hér voru 

komnir þeir flokkar sem mynduðu flokkakerfið allt tímabilið. Flokkurinn yst á vinstri 

væng stjórnmálanna, Kommúnistaflokkurinn í upphafi, átti eftir að taka nokkrum 

breytingum. Árið 1938 var Sameiningarflokkur alþýðu – Sósíalistaflokkurinn 

                                                           
171 Guðni Th. Jóhannesson (2010). Gunnar Thoroddsen Ævisaga. Reykjavík: JPV útgáfa, Reykjavík. 120-

125. 
172 (1988). Kosningaskýrslur 1874-1987. Reykjavík: Hagstofa Íslands. 190. 
173 Svanur Kristjánsson (1994). Frá flokksræði til persónustjórnmála: Fjórflokkarnir 1959-1991. Reykjavík: 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 20. 
174 (1996). Alþingismannatal 1845-1995. Vigdís Jónsdóttir et. al. tóku saman. Reykjavík: Skrifstofa 
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myndaður og árið 1968 rann hann inn í nýjan flokk sem var kallaður 

Alþýðubandalagið.175 

Kjósendum fjölgaði mikið á tímabilinu og við lok þess voru 126.388 manns á 

kjörskrá, eða tæplega 60% íbúatölu þjóðarinnar, en við upphaf tímabilsins komst 

einungis rúmur þriðjungur þjóðarinnar á kjörskránna. Þá hélt kosningaþátttakan 

áfram að aukast. Árið 1919 var hún tæp 59%, nokkru minni en þegar hún fór upp í 

tæp 80% árið 1911, en árið 1974 kusu níu af hverjum tíu kjósendum og hafði 

kosningaþátttakan þá verið um og yfir 90% í rúmlega 20 ár.176 

Árið 1920 áttu þær breytingar sér stað að kosningaréttur kvenna var rýmkaður 

og var þeim veittur réttur til jafns við karlmenn. Miklar breytingar á 

kosningaréttinum áttu sér svo stað árið 1934, þegar hætt var að mismuna fólki á 

grundvelli efnahags. Annars vegar var þeim sem skulduðu sveit sinni veittur 

kosningaréttur og hins vegar var fallið frá þeirri kröfu að kjósendur væru fjár síns 

ráðandi, framvegis var nóg að kjósendur væru fjárráða. Þá var kosningarétturinn 

lækkaður í 21 ár og ekki var lengur sett skilyrði um búsetu í kjördæminu, þá var gerð 

krafa um ríkisborgararétt en þó með undantekningum. Kjörgengi var svo bundið við 

þá ríkisborgara sem höfðu kosningarétt, að dómurum Hæstaréttar undanskildum.177 

Kosningaaldurinn var svo lækkaður aftur árið 1968 niður í 20 ár.178 Eftir því sem leið 

á tímabilið urðu þingkonur tíðari sjón á þinginu. 

 Á árunum 1919 til 1974 voru haldin 54 þing og stóðu þau að meðaltali í 138 

daga. Löggjafarþingin lengdust eftir því sem að leið á tímabilið en stysta þingið var 

haldið árið 1931 og stóð yfir í 60 daga á meðan lengsta þingið stóð lýðveldisárið 1944 

og fram á næsta ár, eða í 256 daga. Það met stóð fram á 21. öldina. Haldin voru 11 

                                                           
175 Stefanía Óskarsdóttir (2011). „Þróun íslenska stjórnmálakerfisins“, Ragnhildur Helgadóttir et. al. 
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aukaþing á tímabilinu og stóðu þau að meðaltali yfir í 46 daga, þeim fækkaði þó 

mikið eftir því sem á leið.179 

Þáttaskil urðu á stöðu þingmanna á tímabilinu 1919-1974. Umboð þingmanna 

varð skýrara og þeir sóttu kjör sitt í auknum mæli til stærri kjördæma. 

Kosningaþátttaka varð meiri á tímabilinu og kosningaréttur varð víðtækari. Ólíkt 

fyrra tímabili, þar sem þingmenn voru fremur áhugamenn heldur en atvinnumenn í 

stjórnmálum, sóttu þingmenn nú umboð sitt til þjóðarinnar allrar auk þess sem 

reglan varð sú að þeir tilheyrðu nú almennt stjórnmálaflokkum. Þannig voru þeir í 

ríkari mæli en forverar sínir fulltrúar ákveðinna hagsmuna og stóðu fyrir stefnu 

flokka sinna. Í lok tímabilsins átti sér einnig stað sú breyting að byrjað var að styrkja 

stjórnmálaflokkana í auknum mæli og voru samþykkt lög sem veittu fjármagni til 

þingflokkanna á Alþingi.180 

 Önnur breyting á tímabilinu var aukin fjölbreytni á meðal þingmanna. Konur 

hófu innreið sína á þingið og bjuggu þær að annars konar bakgrunni en hinir 

þingmennirnir. Þá komu þingmenn í auknum mæli úr fleiri atvinnugreinum en áður; 

stórbændur, embættismenn og forstjórar voru ekki lengur uppistaðan í 

þingmannafjölda þjóðarinnar. Er þannig óhætt að draga þá ályktun að kjör 

þingmanna hafi batnað nægilega mikið á tímabilinu til að gera fleirum en 

stórefnuðum borgurum kleift að sitja á þingi.   

 

4.1 Nýr launarammi 

Það var ekki að eigin frumkvæði sem Jón Magnússon forsætisráðherra hóf 

upp raust sína á Alþingi sumarið 1919 og játaði að ekki yrði lengur komist hjá því að 

lagfæra laun embættismanna. Hann hafði ákveðið að lúta vilja þingsins, sem kallað 

hafði eftir úrbótum um nokkurra ára skeið, með því að leggja fram frumvarp. Jón 

vildi þó stíga varlega til jarðar með því að hafa launin í frumvarpinu hvergi 

                                                           
179 (1996). Alþingismannatal 1845-1995. Vigdís Jónsdóttir et. al. tóku saman. Reykjavík: Skrifstofa 

Alþingis. 551-553. 
180 Lög nr. 56/1971 um sérfræðiaðstoð fyrir þingflokka. 
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ákvörðuð hærri en svo að þau mættu vart vera lægri. Honum var ljóst að frumvarpið 

fæli í sér talsverðan ábætir fyrir ríkissjóð en hann taldi þó að sér hefði tekið að sigla 

bil beggja, starfsmenn ríkisins mættu una við launin en þau væru ekki hærri en svo 

að ríkisvaldið megnaði að greiða þau.181 

 Uppruna þessa frumvarps mátti finna í skýrslu milliþinganefndar sem skipuð 

hafði verið í lok árs 1914 og átti meðal annars að skila tillögum í launamálum 

embættismanna. Almenn löggjöf um launakjör þessara stétta hafði verið sett árið 

1889 og lá enn til grundvallar útreikninga. Almenn sátt var á Alþingi um að brýn 

nauðsyn stæði til þess að endurskoða umrædd lög þar sem verðlag á innlendum 

varningi hafði hækkað um að minnsta kosti þriðjung frá setningu laganna. Það var 

ekki síst vegna þess að vinnulaun höfðu aukist, húsaleiga hækkað og kröfur til 

bættra húsakynna og híbýlahátta fóru vaxandi. Alþingi hafði gengist við þeim 

vandkvæðum sem fylgdu því að draga fram lífið á embættismannakjörum með því 

að auka laun þeirra með öðrum lagabálkum en þó voru ýmsir sem enn störfuðu 

samkvæmt launakjörum ársins 1889.182 

 Ofan á þá erfiðleika sem embættismenn urðu fyrir sökum alls þessa lagði fyrri 

heimsstyrjöldin þungbærar byrðar á herðar þjóðarinnar allrar. Þrátt fyrir að Ísland 

væri órafjarri vígvöllunum urðu búsifjarnar miklar, komu þær einkum fram í formi 

breytinga og truflana í verslun og viðskiptum og umfangsmikillar dýrtíðar á 

landinu.183 Þannig hækkaði verðlag á vörum langt umfram kaupgjald. Á sama tíma 

og verðlag hækkaði um 243% að meðaltali öll stríðsárin hækkaði kaupgjald 

verkamanna einungis um 114% á sama tíma, árið 1918 hafði kaupmáttur 

Dagsbrúnarmanna rýrnað um helming síðan að stríðið hófst.184    

 Þrátt fyrir að frumvarpið sem forsætisráðherrann lagði fram væri í samræmi 

við vilja Alþingis var ekki hægt að treysta á að um það yrði sátt. Um áraraðir, eða 

                                                           
181 Alþingistíðindi 1919, 31. löggjafarþing. B. Umræður: 1098-1100. 
182 (1916). Skýrslur og tillögur milliþinganefndar þeirrar, er skipuð var með konungsúrskurði 9. desember 1914. 

Reykjavík: Prentsmiðjan Gutenberg. 187. 
183 Sama heimild. 184. 
184 Guðjón Friðriksson (2016). Úr fjötrum: Saga Alþýðuflokksins. Reykjavík: Forlagið. 21. 
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síðan Alþingi hóf að ákveða laun embættismanna, hafði það víða verið til siðs á 

framboðsfundum í sveitum landsins að kvarta undan kostnaðinum við þá og mættu 

slík sjónarmið oft velþóknun frambjóðenda sem svöruðu með loforðum um að herða 

tak sitt á ríkispyngjunni.185 Þegar slík sjónarmið fóru að heyrast um nýja frumvarpið 

varð þingmanni Vestur-Skaftfellinga, Gísla Sveinssyni, svo mikið niðri fyrir að hann 

bað þá sem héldu þessu fram að spyrja sig hvort íslenska þjóðin hefði þá yfir höfuð 

efni á því að vera til? Hann taldi að upphæðirnar sem um væri að ræða væru ekki 

slíkar að þjóðin gæti ekki risið undir því að borga þær. Enn síður væri ástæða til að 

uppnefna embættismenn þjóðarinnar blóðsugur eða landssjóðsómaga.186 Féll 

málflutningur hans ágætlega að þeim sjónarmiðum sem réðu för í þessu máli, að 

ríkinu væri engin sómi sýndur með því að fá á sig það orðspor að það væri versti 

vinnuveitandinn í landinu.187 Ekki væri lengur hægt að halda launum það lágum að 

ekki væri hægt að lifa af þeim. Afleiðingarnar yrðu einfaldlega þær að hæfir menn 

fengjust ekki í embættin.188 

 Að endingu var frumvarpið samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta. 

Samkvæmt nýju lögunum skyldu laun embættismanna framvegis vera tvískipt. 

Annars vegar skyldi koma til föst launaupphæð, sem myndi hækka fyrirsjáanlega í 

samræmi við starfsaldur, og hins vegar skyldu menn fá greidda svokallaða 

dýrtíðaruppbót. Lögin kváðu einnig um að laun embættismanna gætu að hámarki 

orðið 9.500 krónur með öllu; þó gátu dómarar við Hæstarétt unnið sér inn 10.500 

krónur á ári.189 Litið var svo á að dýrtíðaruppbótin væri réttlát krafa 

embættismanna.190 Þegar um óviðráðanlegar orsakir væri að ræða bæri að hækka 

laun í samræmi við verðfall peninganna af völdum dýrtíðarinnar. Þó setti þingið þak 

á réttlætið með ákvörðun um hámarkslaun; var það afsakað með vísan í 

                                                           
185 Alþingistíðindi 1919, 31. löggjafarþing. B. Umræður: 1104-1105. 
186 Sama heimild. 1158-1159. 
187 Sama heimild. 1154. 
188 Sama heimild. 1157. 
189 Stjórnartíðindi 1919. A.  225-226. 
190 Alþingi hafði strax árið 1915 hafið að veita dýrtíðaruppbót á laun ákveðinna embættismanna. Sbr. 

lög nr 23, 3. nóvember 1915 um dýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslunnarmönnum landssjóðs. 
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fjárhagsstöðu ríkissjóðs.191  Þingmönnum var þá þegar ljóst að dýrtíðaruppbótin sem 

mönnum var fengin dugði skammt miðað við verðhækkanir síðustu ára.192 

 Á sama tíma og Alþingi fjallaði um laun embættismanna var lagt fram nýtt 

frumvarp um þingfararkaup alþingismanna. Sagði forsætisráðherra að fyrst 

viðurkennt væri að kaup starfsmanna ríkisins væri orðið of lágt gæti ríkisstjórnin 

ekki séð betur en að það sama mætti segja um laun þingmanna.193 Í greinargerð 

frumvarpsins er sagt berum orðum að það sé í fullu samræmi við stefnu þingsins í 

launamálum embættismanna og að það þyrfti í raun hvorki að færa rök fyrir 

nauðsyn hækkunar þingfararkaupsins né fyrir upphæðinni sjálfri.194  

 Forsætisráðherra sagði að það væri ekkert kappsmál fyrir stjórnina að hækka 

laun þingmanna, en að Alþingi væri þó lítill sómi sýndur með því að láta þingmenn 

þess starfa fyrir smánarlaun. Í hans augum skipti mestu að þingmenn biðu ekki 

fjárhagslegan skaða af þingmennskunni. Fengi hann að ráða yrði þingfararkaupið 

ákveðið nokkuð hærra.195 Nýja frumvarpið gerði þó ráð fyrir að þingmenn skyldu fá 

12 króna þóknun fyrir hvern þann dag sem þingið sæti, sem og fyrir þann tíma sem 

það tæki að komast til og frá þingi. Þannig myndu dagpeningar hækka um fjórar 

krónur og hætt yrði að mismuna eftir búsetu. Þá myndu þingmenn fá samskonar 

dýrtíðaruppbót og lagt var til fyrir embættismenn.196  

 Í frumvarpi ársins 1919 var svo horfið frá fyrirkomulaginu um fastan 

ferðakostnað, hverfa ætti aftur til hins eldra fyrirkomulags í þessum efnum og greiða 

ferðakostnað alþingismanna til og frá þingi eftir reikningum. Í ljós kom að aldrei 

hafði verið farið nákvæmlega eftir ákvæðinu um fasta ferðakostnaðinn í lögunum frá 

1912. Þingmenn höfðu þrátt fyrir ákvæðið alltaf fengið borgaðan útlagðan kostnað 

                                                           
191 Alþingistíðindi 1919, 31. löggjafarþing. B. Umræður: 1116-1117. 
192 Sama heimild. 1223. 
193 Sama heimild. 2030. 
194 Alþingistíðindi 1919, 31. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 1371.  
195 Alþingistíðindi 1919, 31. löggjafarþing. B. Umræður: 2034-2035. 
196 Alþingistíðindi 1919, 31. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 1371. 
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eftir reikningum. Aftur heyrðist hér það sjónarmið að alþingismenn ættu ekki að 

þurfa að greiða fyrir þingmennsku sína.197 

 Hækkun þingfararkaupsins var þó umdeild innan þings. Þannig var á það 

bent í umræðunum um frumvarpið að þegar daglaun þingmanna voru ákvörðuð sex 

krónur árið 1877 námu þau þreföldum almennum daglaunum í landinu. Árið 1919 

voru almenn daglaun komin upp í 10 krónur og ef halda ætti sama hlutfalli og fyrr 

hefði átt að hækka daglaun þingmanna upp í 30 krónur.198 Forsætisráðherra tók 

undir þetta að nokkru. Taldi hann ekki eðlilegt að þingmenn fengju ekki lægra 

dagkaup og ýmsir verkamenn og væru verr launaðir en þeir sem færu með 

verkstjórn fyrir smáum framkvæmdum.199 Launanefndin sem lagði fram frumvarpið 

sýndi þessum sjónarmiðum skilning en til þess að allir nefndarmenn gætu fellt sig 

við frumvarpið voru daglaunin ákveðin í lægri kantinum.200 Það var ekki að 

ástæðulausu sem nefndin veigraði sér við að bera fram miklar launahækkanir til 

þingmanna á þessu síðasta þingi kjörtímabilsins. Í augum sumra á þingi gátu slíkar 

tillögur og samþykkt þeirra hreinlega bundið enda á pólitískt líf þeirra þingmanna 

sem með slíku myndu kjósa.201 Að endingu naut frumvarpið samt mikils stuðnings á 

þinginu og greiddu einungis þrír þingmenn atkvæði gegn því. Umræðurnar fóru 

fram í september og var frumvarpið samþykkt áður en þingið hafði lokið afskiptum 

sínum af launum embættismanna.202 Að stofni til átti þessi lagaumgjörð eftir að 

standa lengi utan um þingfararkaup alþingismanna, þegar fram liðu stundir átti 

þingið í auknum mæli eftir að breyta fyrirkomulaginu án þess að horfa of 

nákvæmlega til laganna.  

 

                                                           
197 Alþingistíðindi 1919, 31. löggjafarþing. B. Umræður: 2033. 
198 Sama heimild. 2036. 
199 Sama heimild. 2034-2035. 
200 Sama heimild. 2030. 
201 Sama heimild. 2032. 
202 Sama heimild. 2039. 
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4.2 Bútasaumur 

Ekki urðu verulegar breytingar á launakjörum þingmanna fyrr en samþykkt var árið 

1943 að lögfesta frumvarp sem tiltók með skýrari hætti en áður rétt alþingismanna til 

greiðslna sökum dvalarkostnaðar og rétt til húsakosts yfir þingtímann.203 Ein ástæða 

þess að talið var nauðsynlegt að leggja frumvarpið fram var til að taka af allan vafa 

varðandi venju sem tíðkast hafði frá upphafi fjórða áratugarins, þegar 

þingfararkaupsnefnd hóf að greiða þingmönnum sem búsettir voru utanbæjar fyrir 

húsaleigu sína í bænum. Þrátt fyrir að ekki væri bein heimild fyrir því í þágildandi 

lögum ákvað nefndin, eftir tillögu Guðbrands Ísbergs alþingismanns, að litið yrði á 

kostnað utanbæjarþingmanns af gistingu í Reykjavík og nágrenni sem hluta af 

ferðakostnaði hans.204 

Alþingi samþykkti svo þingsályktunartillögu á næsta þingi sem fól 

þingfararkaupsnefnd að greiða uppbætur á þingfararkaupið. Átti uppbótin að koma 

í hlut þeirra alþingismanna sem bjuggu fyrir utan Reykjavík, sem og þeirra 

þingmanna sem bjuggu í Reykjavík en höfðu orðið fyrir vinnutapi sökum 

þingmennskunnar. Var nefndinni ætlað að meta hvað hæfilegt þætti í þessum 

efnum.205 Var hér um að ræða nýmæli í þingstörfum, en fram að þessu hafði 

þingfararkaupsnefnd einungis haft það hlutverk að samþykkja reikninga sem 

þingmenn færðu henni vegna kostnaðar síns, forsetar þingsins ávísuðu svo 

upphæðinni. Sigurður Kristjánsson, þingmaður Reykvíkinga og meðlimur 

þingfararkaupsnefndar, fann tillögunni margt til foráttu. Hann taldi að þingið ætti 

sjálft að ákveða þingfararkaupið og taldi þessa tillögu til þess fallna að koma 

óvinsælum ákvörðunum yfir á aðra. Taldi hann mega rekja þessa feimni þingmanna 

meðal annars til þess að þeir hafi sjálfir alið á andúð og vantrú almennings á nauðsyn 

betri launa þingmönnum til handa.206 Eftir samþykkt þessarar tillögu hækkuðu 

                                                           
203 Lög nr. 9, 13. febrúar, 1943 um breytingar á lögum nr. 36, 28. nóvember, 1919 um þingfararkaup 

alþingismanna. 
204 Alþingistíðindi 1942-43, 61. löggjafarþing. B. Umræður: 875-876. 
205 Alþingistíðindi 1943, 62. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 810. 
206 Alþingistíðindi 1943, 62. löggjafarþing. D. Umræður: 265-267. 
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daglaun þingmanna nokkuð. Árið 1948 var þingfararkaupið komið upp í 73 krónur á 

dag og orðið jafnhátt verkamannakaupi fyrir dagvinnu.207 Tímakaup Dagsbrúnar var 

á þessum tímapunkti 8,40 krónur.208 

 Í lok árs 1948 bar Steingrímur Aðalsteinsson, þingmaður Sameiningarflokks 

alþýðu – Sósíalistaflokksins, fram fyrirspurn til forsætisráðherra um launakjör 

alþingismanna. Árið 1943 hafði milliþinganefnd verið komið á laggirnar sem hafði 

það hlutverk að skoða launakjör alþingismanna og koma með tillögur um úrbætur, 

almennt var þá talið að þágildandi löggjöf væri komin til ára sinna og hún orðin 

úrelt. Starf nefndarinnar dróst nokkuð á langinn, einkum vegna síðari 

heimsstyrjaldarinnar, þar sem það reyndist erfitt að afla nýlegra og skilmerkilegra 

upplýsinga til samanburðar um launakjör þingmanna í löndum Evrópu og í 

Bandaríkjunum. Nefndin lauk þó loks störfum og skilaði af sér tillögum í október 

1946.209 

 Steingrímur vildi vita hvort ekki stæði til af hálfu ríkisstjórnarinnar að leggja 

umrætt frumvarp fram. Hann sagðist hafa reynt það á eigin skinni að lifa einungis á 

þingfararkaupinu og gæti staðfest að ómögulegt væri að draga fram lífið á því. Þetta 

hefði hann ekki gert í rannsóknarskyni heldur af illri nauðsyn. Lífsviðurværi sitt 

hefði hann af síldarveiðum norður í landi, en þær hefðu ítrekað brugðist undanfarin 

ár. Fleiri en hann byggju við þessar aðstæður, að þurfa að stóla á þingfararkaupið á 

meðan Alþingi væri samankomið, og breytinga væri þörf. Sagði Steingrímur 

ástandið raunar svo slæmt að gamall málsháttur um launamál þingmanna ætti enn 

vel við, að „þingfararkaupið sé fyrir eftirmiðdagskaffi á Borginni, en bitlingarnir séu til að 

lifa af.“210 

 Stefán Jóhann Stefánsson, forsætisráðherra, svaraði Steingrími því til að hann 

teldi stjórninni ekki fært að leggja frumvarpið fram nema allir þingflokkarnir stæðu á 

bak við það. Sjálfur væri hann sammála mörgu sem milliþinganefndin hefði lagt til, 

                                                           
207 Alþingistíðindi 1948-49, 68. löggjafarþing. C. Umræður: 229. 
208 Dagsbrún (1956). „Kaupskrá Dagsbrúnar 1906-1956“, 26. janúar. 
209 Alþingistíðindi 1948-49, 68. löggjafarþing. D. Umræður: 762-763. 
210 Sama heimild. 762. 
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einkum því að taka upp föst laun í einhverri mynd og hætta að greiða þingmönnum í 

samræmi við hversu marga daga þingið sjálft kæmi saman. Slíku hefði verið hætt alls 

staðar þar sem hann þekkti til og jafnframt taldi hann slíka breytingu geta haft 

jákvæð áhrif á vinnubrögð þingsins. Hins vegar væri um svo viðkvæmt pólitískt mál 

að ræða að ekki væri hægt að hætta á að leggja það fram án aðkomu allra 

stjórnmálaflokka. Undir núverandi kringumstæðum, þegar umræðan um sparnað 

væri jafn hávær og raunin væri, gæti stjórnin ekki tekið þá áhættu að einhver flokkur 

stæði fyrir utan samþykkt frumvarpsins og notað það síðan í áróðursskyni.211 Voru 

þetta um sumt sambærileg rök og forsætisráðherra hafði notað til að svara 

þingmönnum árið áður þegar ýtt var á stjórnina að fylgja eftir ítrekuðum 

samþykktum Alþingis varðandi úrbætur á gistiaðstöðu utanbæjarþingmanna í 

Reykjavík á meðan þingstörfum stæði.212 Þá hafði hann svarað því til að í því 

efnahagsástandi og gjaldeyriserfiðleikum sem þjóðin stæði frammi fyrir væri 

illréttlætanlegt fyrir þingið að ota sínum tota framar öðrum, það þyrfti að ganga fram 

með góðu fordæmi.213 

 Bernharð Stefánsson þingmaður reis upp til andsvars þegar forsætisráðherra 

hafði lokið máli sínu. Hann hafði verið formaður milliþinganefndarinnar sem samið 

hafði frumvarpið og vildi koma nokkrum atriðum á framfæri. Annars vegar taldi 

hann nauðsynlegt að skýra lagalegan grundvöll þingfararkaupsins, ekki gengi lengur 

að breyta launakjörum þingmanna með þingsályktunum eða samþykktum 

þingfararkaupsnefndar og æskilegt væri að það kaup sem alþingismenn þæði 

myndu þeir taka eftir lögum. Þá gaf hann lítið fyrir hættuna á því að hægt yrði að 

nota launamál þingmanna í pólitískum áróðurstilgangi. Alþekkt væri að launakjör 

þeirra væri svo bágborin að aðeins sæmilega efnaðir menn ættu möguleika á að 

komast á þing. Hann gæti þó vel skilið hæversku þeirra sem ekki töldu sæmilegt að 

leggja fram fyrir þing og þjóð tillögu um kauphækkun fyrir sjálfan sig.214 

                                                           
211 Alþingistíðindi 1948-49, 68. löggjafarþing. D. Umræður: 762-763. 
212 Alþingistíðindi 1947-48, 67. löggjafarþing. D. Umræður: 512. 
213 Sama heimild. 512. 
214 Alþingistíðindi 1948-49, 68. löggjafarþing. D. Umræður: 763-764. 
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 Undir þetta gat Steingrímur Aðalsteinsson tekið, ekki væri líklegt að menn 

gætu notað þetta mál í áróðursskyni. Sagði hann alla sammála um að 

þingmennskuna ætti ekki að einskorða við þá sem ættu eignir eða hefðu aðrar tekjur 

en þingfararkaupið, ekki væri líklegt að fólk vildi hverfa aftur til fortíðar þar sem 

kjörgengi manna réðst af eignastöðu þeirra.215 

 Að endingu afréð ríkisstjórnin að leggja frumvarpið ekki fram. Þess í stað 

ákváðu meðlimir þingfararkaupsnefndar að leggja sjálfir fram frumvarpið í mars 

1949. Sigurður Kristjánsson, nefndarmaður, hafði framsögu í málinu. Hann sagði að 

ítrekað hafi verið grennslast eftir því hjá forsætisráðherra hvort til stæði að leggja 

fram frumvarpið. Úr því að svo virtist ekki vera gengi ekki lengur að það lægi í 

handraðanum hjá ráðherranum: Þess í stað legði nefndin það fram þannig að 

þingmenn gætu sjálfir ákveðið hvort að samþykkja ættu tillögur í þessa átt eður ei.216 

Nefndin hefði ekki rætt um sín á milli hvort að þeir teldu rétt að samþykkja 

frumvarpið óbreytt né hvaða breytingar þyrfti þá að gera. Sökum þess að tvær 

ríkisstjórnir hefðu ekki treyst sér til að leggja fram frumvarpið taldi nefndin að hún 

væri nauðbeygð til þessarar vegferðar. Samhliða því að leggja frumvarpið fram vildi 

þingfararkaupsnefnd koma þeim skilaboðum áleiðis til þingheims að hún teldi 

óviðunandi að starfa eftir lögunum eins og þau væru nú og að sama skapi ófært fyrir 

þingmenn að búa við núverandi kjör. Ekki gengi lengur fyrir Alþingi og ríkisstjórn 

að klastra þingfararkaupinu saman á vafasaman hátt til þess að bæta upp úreltan 

kauptaxta, sú vegferð hefði fyrir löngu verið komin á leiðarenda.217 

 Frumvarpið fól í sér að þingmönnum yrði héðan í frá greitt fast kaup yfir árið, 

4.000 krónur, ásamt sömu verðlagsuppbót og starfsmenn ríkisins áttu rétt á. Föstu 

launin miðuðust við að þingið starfaði í allt að fjóra mánuði á ári og ef að þingið 

starfaði lengur en það myndu föst laun þingmanna hækka hlutfallslega til samræmis. 

Þegar upphæð þingfararkaupsins var ákveðin höfðu laun þingmanna í öðrum 

                                                           
215 Alþingistíðindi 1948-49, 68. löggjafarþing. D. Umræður: 764. 
216 Alþingistíðindi 1948-49, 68. löggjafarþing. C. Umræður: 228-229. 
217 Sama heimild. 224. 
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þingræðisríkjum verið höfð til hliðsjónar. Aðrar greinar í frumvarpinu sem sneru að 

þingfararkaupinu fjölluðu um rétt þingmanna til bústaðar yfir þingtímann, sem og 

að tiltekið var að innan ferða- og dvalarkostnaðar þingmanna, sem þeir fengu 

greiddan samkvæmt reikningi, skyldi einnig telja fæðispeninga þeirra.218 

 Allsherjarnefnd, sem fengið hafði frumvarpið til meðferðar eftir fyrstu 

umræðu í neðri deild þingsins, skilaði áliti sínu í lok apríl. Ekki náðist full samstaða í 

nefndinni. Meirihluti nefndarinnar, allir nefndarmenn utan Áka Jakobssonar, lögðust 

gegn því að frumvarpið yrði að lögum. Töldu þeir að ekki væri tímabært að ráðast í 

úrbætur á starfskjörum þingmanna. Ástæðan sem nefndin gaf var að þá um stundir 

væru dýrtíðarmálin meðal þeirra mála sem erfiðust væru fyrir þjóðfélagið, einkum 

vegna hækkandi verðlags og kaupgjalds undanfarið, og stæði samkeppnisaðstöðu 

okkar gagnvart öðrum þjóðum fyrir þrifum. Þess vegna væri mikilvægt fyrir Alþingi 

að ganga fram með góðu fordæmi til að bæði stéttir og starfsmenn í þjóðfélaginu 

skildu að við núverandi aðstæður yrði að draga úr kapphlaupinu innanlands.219 

Mikilvægara væri að leita allra leiða til að halda kostnaðinum við rekstur hins 

opinbera niðri heldur en að laga laun þingmanna. Yrði frumvarpið að lögum væri 

búið að gefa fordæmi fyrir aðrar launastéttir í þjóðfélaginu til að krefjast 

launahækkana.220 Þetta þyrfti þingið að gera þó svo að kröfurnar sem birtust í 

frumvarpinu væru ekki annað en ákall um lagfæringu launa þingmanna til 

samræmis við aðra. Raunar tók nefndin undir markmið frumvarpsins, að jafna 

aðstöðu allra þingmanna og færa launaumhverfi í átt til þess sem tíðkaðist annars 

staðar. Þá áréttaði nefndin að ekki yrði litið öðruvísi á ýmsar breytingar og 

kjarabætur sem í frumvarpinu birtust en að þær væri réttlátar.221 Minnihluti 

nefndarinnar lagði hins vegar til að frumvarpið, mögulega með breytingum, yrði að 

lögum.222 

                                                           
218 Alþingistíðindi 1948-49, 68. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 776-777. 
219 Sama heimild. 1096-1097. 
220 Alþingistíðindi 1948-49, 68. löggjafarþing. C. Umræður: 225. 
221 Alþingistíðindi 1948-49, 68. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 1096-1097. 
222 Sama heimild. 1095-1096. 
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 Umræðurnar um frumvarpið urðu nokkuð líflegar, þó svo að þær hafi helst átt 

sér stað á milli nefndarmanna allsherjarnefndar. Jóhann Hafstein, sem talaði fyrir áliti 

meirihluta nefndarinnar, sagði að þrátt fyrir að hvorki stjórnmálaflokkarnir né 

þingmennirnir hafi sýnt þessu máli mikinn áhuga væri margt í frumvarpinu sem 

myndi færa launakjör þingmanna í rétta átt, þeir væru ekki ofhaldnir af launum sínu. 

Þar vægi einna þyngst að laga þyrfti laun þeirra þingmanna sem voru háðir því að fá 

menn til að vinna fyrir sig störf á meðan þeir sætu á þingi. Þeir þingmenn gætu ekki 

borið kostnaðinn af slíku með þingfararkaupi sínu. Þetta væri ekki einskorðað við 

þingmenn sem búsettir væru utan Reykjavíkur og nágrennis, sama ætti einnig við 

ýmsa þingmenn sem búsettir væru þar, en þeir þyrftu stundum einnig að kaupa 

nokkra aukavinnu fyrir sig. Þrátt fyrir það væri stöðugleiki í efnahagslífi þjóðarinnar 

samt meira virði heldur en launahagsmunir einstakra stétta. Þetta væri ekki rétti 

tíminn til að hrófla við launakjörum þingmanna.223 

Áki Jakobsson var ekki sammála meirihlutanum um að hægt væri að kveða 

þetta frumvarp í kútinn með sparnaðarrökunum einum saman. Í grunninn væri þetta 

nefnilega ekki kjaramál heldur lýðræðismál, í frumvarpinu fælist trygging fyrir því 

frumskilyrði að þingmenn hefðu aðstöðu til þess að taka afstöðu til þingmála í 

samræmi við sannfæringu sína. Taldi hann að þingmenn yrðu að hafa svo mikil laun 

að þeir væru engum öðrum háðir, það væri skilyrði fyrir því að þeir megnuðu að 

sinna skyldum sínum. Var hann sammála Jóhanni um að jafna yrði aðstöðu þeirra 

sem væru háðir því að kaupa til sín vinnu sökum þingstarfanna. Þessir menn væru í 

slæmri stöðu, þeir yrðu að mæta á þing hvenær sem kallið kæmi og þegar 

þingstörfunum lyki bæri ríkið engar frekari skyldur til þeirra. Ekki væri sjálfgefið að 

þingmenn gætu sleppt hönd af störfum sínum og gripið jafnskjótt til þeirra aftur við 

þinglok. Þetta ætti meðal annars við um þá þingmenn sem störfuðu sem kennarar. 

Taldi hann að einu mennirnir sem gætu með góðu móti sameinað þingstörf sín við 

önnur störf væri þeir sem rækju fyrirtæki og þeir sem sætu í ríkisembættum, myndu 

                                                           
223 Alþingistíðindi 1948-49, 68. löggjafarþing. C. Umræður: 225. 



 

70 

 

þetta vera um 20 núverandi þingmenn og ekki var mikill vafi í hans huga að 

þingmennskan bitnaði einnig á föstum störfum þessara manna.224 

 Áki sagði að forsenda sjálfstæðis löggjafarvaldsins gagnvart 

framkvæmdavaldinu væri efnahagslegt sjálfstæði þingmanna. Þannig ættu þeir að 

vera óháðir duttlungum ríkisstjórnar. Taldi hann að sökum slakra launakjara væru 

margir þingmenn upp á náð og miskunn ríkisstjórna komnir. Væru þeir ekki skipaðir 

í launaðar nefndir þyrftu þeir að borga þúsundir með sér og fjölskyldum sínum. Áki 

taldi sig greina þróun þar sem þingmenn fylgdu ekki sannfæringu sinni heldur 

greiddu atkvæði eftir því hvernig ríkisstjórninni þóknaðist. Vildi hann því að 

þingmenn fengju fast og gott kaup, en á móti yrðu nefndarsetur ólaunaðar; með því 

myndi vinnast sparnaður fyrir ríkið, sem og að þingmenn þyrftu ekki að kappkosta 

við að komast í launaðar nefndir eða leita í aðra bitlinga til að hífa upp laun sín. Í 

ofanálag væri svo ekki hægt að hræða þingmenn frá afstöðu sinni með því að svipta 

þá störfum eða embættum. Taldi hann því frumvarpið mikilvægt til varðveislu 

þingræðis í landinu og alls ekkert hégómamál þingmanna.225 

 Frumvarpið varð ekki að lögum, neðri deild Alþingis ákvað að samþykkja það 

með rökstuddri dagskrá með 20 atkvæðum gegn sjö.226 Þrátt fyrir samstöðu þeirra 

sem tjáðu sig um frumvarpið um að laga þyrfti laun þingmanna liðu enn nokkur ár 

þar til þingið samþykkti breytingar á kjörum þeirra.  

 

4.3 Síðustu dagar daglauna 

Það var ekki fyrr en í febrúar 1954 sem þingið ákvað að breyta þingfararkaupinu, 

sem flestir höfðu virst vera sammála um að gera þyrfti fimm árum áður. Frumvarpið 

var runnið undan rifjum þingfararkaupsnefndar og að þeirra sögn var meginástæðan 

fyrir þessari lagasetningu sú greinilega þróun síðustu ára að kjör þingmanna 

útilokuðu fátæka og ólaunaða menn frá sókn í þingsæti og setu á þingi. Þó tók 

                                                           
224 Alþingistíðindi 1948-49, 68. löggjafarþing. C. Umræður: 225-228. 
225 Sama heimild. 225-228. 
226 Sama heimild. 230. 
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nefndin einnig fram að vegna þess að undanfarin ár hefði afgreiðsla launamála 

þingmanna verið nokkuð á reiki þyrfti að bregðast við.227 Athyglisvert er að þingið 

féll frá þeim hugmyndum sem lagðar voru fram í frumvarpinu 1949, um að greiða 

þingmönnum föst laun fyrir þingsetuna. Þess í stað var haldið áfram að notast við 

daglaunakerfið um sinn. 

 Jón Pálmason talaði fyrir frumvarpinu á þingi fyrir hönd 

þingfararkaupsnefndar. Ítrekaði hann að framkvæmdin á greiðslu þingfararkaups 

hefði verið á of miklu reiki síðustu ár og það væri kominn tími til að koma þessu í 

fast horf. Hann sagði þó ekki óeðlilegt að framkvæmdin væri bæði orðin losaraleg og 

ruglingsleg, lögin sem stuðst væri við væru að stofni til frá 1919 og að nú væri svo 

komið að þingfararkaupið væri reiknað út í mörgum liðum. Samstaða hefði orðið um 

efni frumvarpsins í nefndinni og óskaði hún eftir skjótu samþykki frumvarpsins. 

Ákveðið hafi verið að hækka dagkaup þingmanna upp í 130 krónur á dag auk þess 

sem verðlagsuppbót myndi sem fyrr leggjast ofan á kaup þeirra í samræmi við reglur 

um starfsmenn ríkisins. Þingfararkaupið hefði að mati nefndarinnar fallið of lágt í 

samræmi við aðrar stéttir þjóðfélagsins. Þannig væri dagkaup þingmanns lægra en 

dagkaup verkamanns í vegavinnu. Hins vegar væri ekki gengið lengra í frumvarpinu 

en svo að það væri í takt við launamál í landinu.228 

 Forseti efri deildar, Gísli Jónsson, vísaði í upphafi máls síns í gamla viðkvæðið 

um að Alþingi væri og ætti að vera spegilmynd þjóðarinnar á hverjum tíma. Til þess 

að það væri mögulegt þyrfti starfsumhverfi þingsins að uppfylla tvö skilyrði. Fyrst 

og fremst að hér væru frjálsar kosningar, sem hann taldi hafa verið uppfyllt árum 

saman, og svo að öllum þegnum væri mögulegt að sitja á þingi. Í þeim efnum ætti 

einungis að skipta máli hvort viðkomandi hefði þá mannkosti sem þingmennskan 

krefðist, sem og tiltrú þeirra kjósenda sem greiddu götu hans til þingsetu, hér ætti 

efnahagsleg staða manna ekki að koma til álita. Núna fengi hver þingmaður einungis 

125 krónur í dagkaup ásamt verðlagsuppbót, og miðað við þróun þingsetutímans 

                                                           
227 Alþingistíðindi 1953-54, 73. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 433-434. 
228 Alþingistíðindi 1953-54, 73. löggjafarþing. B. Umræður: 1282-1284. 
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væru þingmenn að þéna um 15 þúsund krónur fyrir starf sitt. Þetta væri í engu 

samræmi við þá vinnu sem þingmenn þyrftu að inna af hendi, utan sinnar föstu 

atvinnu. Hann minnti á að fleira fælist í þingmennskunni en seta á þingfundum. 

Flestum væri ósýnilegt starf þingmanna í nefndum, frumvarpssmíðum og erindum 

fyrir kjósendur sína sem þyrftu á aðstoð að halda. Loks væru þingmenn á ferð um 

kjördæmi sín í þrjár til fjórar vikur á ári. Þetta starfsumhverfi hefði orsakað það að 

þingmennsku væri nú í auknum mæli sinnt af mönnum sem hefðu öruggar tekjur til 

að sinna starfinu og sem auk þess gætu hliðrað til sinni megin atvinnu í samræmi við 

þingstörfin. Af þessum ástæðum væri þetta frumvarp nú fyrst og fremst lagt fram, 

svo að öllum stéttum stæði til boða að taka þátt í löggjafarstarfi þjóðarinnar.229 

 Gísli hafði einnig orð á annarri breytingu sem frumvarpið myndi hafa í för 

með sér. Lagt var til að þingmenn héldu kaupi sínu að fullu þrátt fyrir að Alþingi 

væri frestað um stundarsakir, en þó aldrei lengur en í 30 daga auk þeirra daga sem 

þinghaldið félli niður sökum hátíða.230 Hér upplýsti Gísli um að það hefði verið venja 

að undanförnu að greiða þingmönnum full laun ef þinginu væri frestað aðeins 

lengur en einungis yfir hátíðisdagana. Leit hann svo á að þetta væri eðlilegt, enda 

væri útilokað fyrir þingmenn að taka upp aðra vinnu á þessum stutta tíma. Þá væri 

Alþingi líka að greiða starfsmönnum þingsins yfir þessa daga.231 Loks var Gísli 

ánægður með að Alþingi hefði í frumvarpinu tekið fram með skýrari hætti en áður 

að stjórnin ætti að hefja aðgerðir til að sporna við langvarandi húsnæðishraki þeirra 

þingmanna sem ekki byggju í Reykjavík og nágrenni og þyrftu að dveljast í óhentugu 

leiguhúsnæði eða á hótelum á kostnað Alþingis. Hefjast ætti handa við byggingu 

þingmannabústaða. Óþolandi væri að stjórnin hefði virt að vettugi ályktanir þingsins 

síðan þessi lausn var lögbundin árið 1943. Aðstaða utanbæjarþingmanna væri 

óboðleg fyrir jafn vandasöm störf og ekki gengi lengur að þeir héldu til í Reykjavík 

eins og „hálfgerð útigangshross um sjálfan þingtímann“.232   

                                                           
229 Alþingistíðindi 1953-54, 73. löggjafarþing. B. Umræður: 1285-1292. 
230 Alþingistíðindi 1953-54, 73. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 754-756. 
231 Alþingistíðindi 1953-54, 73. löggjafarþing. B. Umræður: 1285-1292. 
232 Sama heimild. 1285-1292. 
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 Þrátt fyrir að almennrar ánægju gætti meðal þingmanna um þau ákvæði 

frumvarpsins sem sneru að þingfararkaupinu voru ekki allir sáttir við það markmið 

þess. Þannig steig Bjarni Benediktsson, dómsmálaráðherra, fram og gagnrýndi 

undirstöðuatriði frumvarpsins. Hann tók vissulega undir að enginn efaðist um að 

þingfararkaupið væri allt of lágt ef þingmaður væri háður því að kaupa mann sér til 

aðstoðar til að sinna aðalstarfi sínu yfir þingtímann. Þetta ætti þó alls ekki við um 

stóran hóp þingmanna; ráðherra, embættismenn og starfsmenn í Reykjavík og ýmsa 

embættismenn úti á landi. Þessir menn væru alla jafna ekki háðir því að borga 

staðgenglum sínum. Væri málið skoðað frá þessu sjónarhorni væri engin ástæða til 

að hækka þingfararkaup alþingismanna. Frekar væri ástæða til þess að bæta hinum 

upp kostnaðinn sem þingsetan olli þeim. Hann tók undir að þetta mál væri ekki 

auðvelt úrlausnar en undirstrikaði að þingið yrði í þessum efnum að haga sér með 

þeim hætti að breytingarnar myndu ekki orsaka þrýsting á launaskrið í landinu.233 

Aðrir tóku enn dýpra í árina heldur en Bjarni, Páll Zóphóníasson samþykkti 

frumvarpið að lokum en gerði grein fyrir atkvæði sínu með þeim orðum að hann 

væri ósammála ýmsu í því. Hann teldi þó nauðsynlegt að samþykkja það í ljósi þess 

að þingfararkaup alþingismanna hefði undanfarin átta ár verið greitt út á ólöglegan 

hátt og að þar hefði varla neinum lögum verið fylgt.234 Eftir að frumvarpið varð að 

lögum ýtti það launakjörum þingmanna að mestu af dagskrá þingsins næsta 

áratuginn. 

 Árið 1962 var samþykkt innan þings að gera tvær smávægilegar breytingar á 

launakjörum þingmanna sem sneru einkum að þeim auknu skyldum sem féllu á 

herðar þeirra við kjördæmabreytinguna árið 1959, þegar kjördæmi þeirra voru 

stækkuð verulega. Annars vegar voru svokallaðir uppihaldspeningar, nokkurs konar 

dagpeningar, þeirra þingmanna sem búsettir voru fyrir utan Reykjavík hækkaðir 

lítillega. Hins vegar voru svo þingmönnum ákvarðaðar fastar upphæðir til að mæta 

                                                           
233 Alþingistíðindi 1953-54, 73. löggjafarþing. B. Umræður: 1284. 
234 Sama heimild. 1294. 
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ferðakostnaðinum um kjördæmin. Féllust menn á að í ljósi breyttra 

kjördæmaaðstæðna væri þetta réttlátt búbót.235  

Þessi stækkun kjördæmanna, og tíminn sem það tók þingmenn að fara um 

þau, átti eftir að hafa áhrif á framtíðarfyrirkomulag þingfararkaupsins á áratugnum 

sem oft er kenndur við ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks á árunum 1959-

1971, Viðreisnarárin. En áður en vikið er að honum er rétt að gera stuttlega grein fyrir 

mikilvægum þætti þingfararkaupsins sem hingað til hefur helst verið nefndur í 

framhjáhlaupi en var ávallt eins og áfastur skuggi daglaunanna, verðlagsuppbótin. 

Á árunum eftir að þingfararkaupslögin voru samþykkt árið 1919 og fram á 

sjöunda áratug urðu stundum nokkrar deilur um greiðslur dýrtíðaruppbótar á laun 

alþingismanna.236 Fyrirhugað var að greiðslu hennar yrði hætt árið 1925 og að vægi 

hennar í launum alþingismanna færi minnkandi frá þeim tíma sem lögin voru 

samþykkt árið 1919, ekki síst vegna batnandi ástands sökum stríðsloka.237 Raunin 

varð önnur. Þegar upp komu umræður um að fella uppbótina niður var það iðulega 

kveðið í kútinn með sömu röksemd og áður, ekki væri ásættanlegt að þingmennskan 

væri mönnum til fjárhagslegs skaða, menn ættu ekki að þurfa að bera kostnað af því 

að sitja á þingi. Þá var bent á þá staðreynd að væri dýrtíðaruppbótin ekki til staðar 

væri meirihluti landsmanna sviptur möguleikanum til þingsetu.238 Dýrtíðaruppbótin 

varð því að mikilvægum launalið í þingfararkaupi alþingismanna næstu áratugi. 

Vægi hennar sveiflaðist mikið, fór til dæmis niður í rúm 15% á fyrri hluta fjórða 

áratugarins og fór ekki yfir 25% það sem eftir var áratugarins. Sveiflur næstu áratuga 

fóru iðulega hærra og náðu aldrei sömu lægðum aftur. Á fimmta áratugnum fór hún 

iðulega yfir 100% og árið 1947 fór hún svo upp í tæplega 212%.239 Uppbótin hvarf 

                                                           
235 Alþingistíðindi 1962-63, 83. Löggjafarþing. D. Umræður: 459-460. 
236 Alþingistíðindi 1922, 34. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 277-278; Alþingistíðindi 1924, 36. löggjafarþing. 

A. Þingskjöl. 174-175; Alþingistíðindi 1948-49, 68. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 776. 
237 Lög nr. 71, 28. nóvember, 1919 um laun embættismanna. 
238 Alþingistíðindi 1922, 34. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 577-78. 
239 Upplýsingar um dýrtíðaruppbót alþingismanna er fengin úr Alþingisreikningum D-deildar 

Alþingistíðinda frá árunum 1921-1963.  
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ekki endanlega af launayfirliti þingmanna fyrr en seint á öldinni, þó voru þær 

kallaðar verðlagsbætur undir lokin. 

 

4.4 Þáttaskil 

Í febrúarmánuði 1963 óskaði Hannibal Valdimarsson, þingmaður 

Alþýðubandalagsins, eftir upplýsingum frá forsætisráðherra um laun þingmanna. 

Hann taldi sjálfur að þau væru of lág og vildi vita hvort að ríkisstjórnin ætlaði ekki 

að beita sér fyrir hækkun þingfararkaupsins á yfirstandandi þingi. Þá vildi hann vita 

hvort að upplýsingar í vörslu Alþingis um kjör þingmanna í nágrannalöndunum 

gæfu ekki tilefni til slíkra hækkana.240 

 Hálfum mánuði síðar gerði hann Sameinuðu þingi nánari grein fyrir afstöðu 

sinni. Taldi hann að hækka þyrfti þingfararkaupið „og það allverulega“.241 Ekki síst í 

ljósi nýrra upplýsinga um kjör þingmanna í nágrannalöndunum. Komið hafði í ljós 

að á þjóðþingum Norðurlandanna, sem störfuðu alla jafna lengur en hið íslenska, 

væru þingmönnum búin mun betri starfskjör. Þannig var þingfararkaupið í 

Danmörku að minnsta kosti þrisvar sinnum hærra en hér á landi og í Svíþjóð var 

þingfararkaupið nær sexfalt hærra en á Íslandi. Meira að segja fulltrúar á færeyska 

lögþinginu, sem starfaði í styttri tíma ár hvert en Alþingi, bjuggu að betri 

launakjörum.242 Það var ekki bara þessi erlendi samanburður sem sannfærði 

Hannibal um nauðsyn þess að hækka laun þingmanna, þó svo að hann teldi sjálfsagt 

að hafa þau til hliðsjónar í þessum efnum.243 

 Auk samanburðarins mátti greina hjá Hannibal fjórar ástæður fyrir því að 

æskilegt væri að hækka laun þingmanna á þessum tímapunkti. Fyrst og fremst rifjaði 

hann upp að um síðustu aldamót hafi þingfararkaup alþingismanna verið á við 

margföld almenn verkamannalaun. Síðustu áratugi hafði hins vegar dregið verulega 

saman með stéttunum og ljóst var að laun þingmanna þyrftu að hækka mikið til að 

                                                           
240 Alþingistíðindi 1962-63, 83. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 917. 
241 Alþingistíðindi 1962-63, 83. löggjafarþing. D. Umræður: 455-456. 
242 Sama heimild. 458. 
243 Sama heimild. 455-456. 
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koma hlutföllunum aftur á þann stað sem þau voru á um aldamótin. Í öðru lagi hefði 

kjördæmabreytingunni 1959 fylgt veruleg útgjaldaaukning fyrir þingmenn, sem væri 

ekki einungis bundin við aukinn ferðakostnað. Í þriðja lagi væri það enn hluti af 

veruleika þingmennskunnar að bændur, embættismenn og fleiri sem sinntu 

þingmennsku bæru fjárhagslegan skaða sökum hennar. Á meðan þeir sætu 

þingfundi þyrftu þeir að leggja út í kostnað svo að aðrir sinntu þeirra skyldustörfum. 

Í fjórða lagi vildi Hannibal loks vekja athygli á að slæm launakjör þingmanna gætu 

haft takmarkandi áhrif á það hverjir teldu sig geta boðið sig fram til þingmennsku og 

þar með rýrt mannvalið á þingi.244   

 Ólafur Thors, forsætisráðherra, svaraði Hannibal og sagði að ekki stæði til að 

gera neinar breytingar á launakjörum þingmanna á yfirstandandi þingi.245 Hann 

ætlaði þó heldur ekki að tala gegn því sjónarmiði að þingmenn verðskulduðu hærra 

kaup.246 Sagðist hann þó eiga von á að því að hreyfing kæmist á þetta mál fyrr en 

síðar. Þannig hefðu verið unnin drög að nýjum lögum um þingfararkaup 

alþingismanna að frumkvæði forseta Alþingis og þingfararkaupsnefndar árið áður. 

Jafnframt vildi hann benda á að það væri engum vafa undirorpið að íslenskir 

þingmenn væru verr launaðir en erlendir starfsbræður þeirra, það sama ætti einnig 

við um starfsfólkið sem væri í þjónustu íslenska ríkisins. Auðvitað væri ekkert 

óeðlilegt að bera kjörin saman á milli landa, hann taldi hins vegar einnig að 

skilningur væri meðal flestra í þessum embættum á því að ríkið þyrfti að sníða sér 

stakk eftir vexti. Ísland væri bæði fátækt og fámennt land sem þyrfti að sinna 

mörgum verkefnum og þess vegna væri ekki hægt að byggja launakröfur sínar 

eingöngu á því hvað aðrar þjóðir borguðu starfsfólki sínu.247 

 Ólafur reyndist sannspár um að senn kæmust launamál þingmanna á rekspöl. 

Snemma árs 1964 var lagt fram frumvarp um þingfararkaup alþingismanna og var 

                                                           
244 Alþingistíðindi 1962-63, 83. löggjafarþing. D. Umræður: 455-456. 
245 Sama heimild. 457. 
246 Sama heimild. 459. 
247 Sama heimild. 457. 



 

77 

 

það lagt fram af fulltrúum allra flokka á Alþingi að frumkvæði 

Þingfararkaupsnefndar.  

 Forseti sameinaðs þings, Birgir Finnsson þingmaður Alþýðuflokksins, hafði 

framsögu í málinu og rakti í stuttu máli stærstu breytingarnar sem í því fólust og 

hverjar væru ástæður þess að þingið hefði ákveðið að breyta lögunum á þessum 

tímapunkti. Stærsta einstaka breytingin sem fólst í frumvarpinu var að horfið var frá 

því að þingmenn fengju borgað fyrir hvern þann dag sem þingið sæti. Þess í stað 

skyldu þingmenn nú fá fasta upphæð á ári sem greidd væri út mánaðarlega. 

Þingmennskan var með öðrum orðum orðin að heilsársstarfi. Taldi Birgir að ekki 

væri hægt að bíða lengur með þessar breytingar í ljósi þess hvernig störfum 

þingmanna væri nú háttað og hverjar núverandi starfsskyldur þeirra væru. Meðal 

þess sem alþingismenn sinntu var til dæmis að hafa milligöngu um að útvega 

bankalán fyrir kjósendur sína og framkvæmdir í heimabyggð, sem og að tryggja 

verksamninga á milli ríkis og aðila í kjördæmunum.248 Þannig tæki þingsetan nú 

orðið sex til sjö mánuði á ári og að auki þyrftu margir þingmenn að eyða einum til 

tveim mánuðum í ferðalög um kjördæmi sín eftir kjördæmabreytinguna 1959.249 Þá 

kom það einnig til að þrátt fyrir að þingsetutíminn hefði verið misjafn árin á undan 

hafi hann sífellt lengst og sömuleiðis ferðir manna um kjördæmin.250 Birgir tiltók 

einnig að margir þingmenn hefðu að staðaldri ýmis föst verkefni, fyrir kjördæmin sín 

og kjósendur þeirra, sem gerði þeim erfitt fyrir að sinna öðrum störfum samhliða 

þingmennskunni. Þannig væri með breytingunni verið að gera þingmönnum kleift 

að vinna þingmannsstörf sín, innan Alþingis sem og utan, með sem bestu móti. Loks 

tók hann fram að þó að alltaf mætti deila um hvort að laun manna væru nægilega há 

eða væru of lág væri með þessu lagafrumvarpi komið verulega til móts við kröfur 

alþingismanna.251  

                                                           
248 Indriði G. Þorsteinsson (1992). Ævisaga Hermanns Jónassonar forsætisráðherra: Ættjörð mín kæra 1939-

1976. Reykjavík: Reykholt. 156. 
249 Alþingistíðindi 1963-64, 84. löggjafarþing. B. Umræður: 1824-1825. 
250 Sama heimild. 1828-1829. 
251 Alþingistíðindi 1963-64, 84. löggjafarþing. B. Umræður: 1824-1825. 
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 Frumvarpið hafði að nafninu til verið samið að mestu fyrir utan Alþingi. Árið 

1963 var samninganefnd ríkisstjórnarinnar í kjaramálum falið af hálfu 

forsætisráðherra að endurskoða þágildandi lög um þingfararkaup alþingismanna frá 

1953. Í nefndinni áttu sæti ráðuneytisstjórarnir Sigtryggur Klemenzson og 

Gunnlaugur Briem og Jón Þorsteinsson,252 nefndin hafði svo samráð við Friðjón 

Sigurðsson skrifstofustjóra Alþingis. Í grundvallaratriðum notaði nefndin samt 

frumvarpsdrög þingfararkaupsnefndar frá árinu 1962 sem skapalón. Að mestu fólst 

starf nefndarinnar í að breyta tölum frumvarpsdraganna og nokkrum efnisatriðum.253 

Í framsögu sinni með frumvarpinu í efri deild Alþingis undirstrikaði Eggert G. 

Þorsteinsson að frumvarpið sem hér væri komið fram væri í meginatriðum eins og 

það sem þingfararkaupsnefnd hafði samið, utan breytinga á upphæðum og 

smávægilegum efnisatriðum. Þá tók hann fram að helsta ástæða þess að það 

frumvarp hafi ekki verið lagt fram væri sú að „óeðlilegt þótti að alþm. hefðu 

frumkvæði að launalagfæringum“, ekki síst í ljósi þess að launadeilur í þjóðfélaginu 

höfðu þá verið tíðar. Að stofni til hafi því samninganefnd ríkisins í kjaramálum haft 

breytingar á launakjörum opinberra starfsmanna til hliðsjónar við smíði 

frumvarpsins.254 Var þar einkum átt við dóm Kjaradóms frá 3. júlí 1963. 

 Frumvarpið sem var samþykkt fól í sér umfangsmikil þáttaskil frá fyrra 

fyrirkomulagi, eins og mátti lesa í strax í upphafsgrein laganna. Þar segir að 

framvegis skuli greiða hverjum alþingismanni 132 þúsund krónur á ári, þar sem einn 

tólfti hluti upphæðarinnar skyldi greiddur til þeirra mánaðarlega. Þetta átti þó ekki 

við um varaþingmenn þar sem þeir nutu bara þingfararkaups fyrir þann tíma sem 

þeir sátu á Alþingi.255 Þetta var því umtalsverð hækkun á launum alþingismanna. 

                                                           
252 Jón hafði verið kjörinn á þing fyrir Alþýðuflokkinn fyrir Norðurlandskjördæmi Vestra árið 1959. 

Hann var lögfræðingur að mennt og hafði verið starfsmaður Alþýðusambands Íslands í Reykjavík 

árin 1955-1960. Árið 1959 var hann skipaður í nefnd til að undirbúa löggjöf um samningsrétt 

opinberra starfsmanna og i sat í kjaranefnd frá 1962-1973. Þá var hann, í krafti lögmannsstarfa sinna, 

málflytjandi ríkisins fyrir Kjaradómi árin 1963-1972.  Sbr. (1996). Alþingismannatal 1845-1995. Vigdís 

Jónsdóttir et. al. tóku saman. Reykjavík: Skrifstofa Alþingis 267. 
253 Alþingistíðindi 1963-64, 84. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 827-830. 
254 Alþingistíðindi 1963-64, 84. löggjafarþing. B. Umræður: 1828-1829. 
255 Alþingistíðindi 1963-64, 84. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 827-830. 



 

79 

 

Þrátt fyrir að það hafi ekki verið nefnt í umræðunum um frumvarpið var því seinna 

haldið á lofti að þingmenn hefðu hér ákveðið að skipa sér í sama launaflokk og 

gagnfræðaskólakennarar.256 Þetta er þó nokkuð misvísandi samanburður þar sem 

þingmenn áttu að taka laun samkvæmt launaflokki 17 í nýföllnum dómi Kjaradóms. 

Þarna var fastráðnum gagnfræðaskólakennurum skipað í flokk sem lokið höfðu BA 

prófi frá Háskóla Íslands, eða öðru sambærilegu námi, og höfðu starfað sem slíkir í 

15 ár eða meira. Þá miðuðust árslaun þessara kennara við níu mánaða kennslu og 

þau lækkuðu hlutfallslega ef þeir kenndu í skemmri tíma á ári.257 

Í framsögu Birgis Finnssonar kom fram að dagkaup alþingismanna nam 

81.464 krónum, að meðtöldu orlofsfé, á 83. löggjafarþingi, 1962-1963. Þannig myndu 

laun alþingismanna hækka um 50.536 krónur miðað við síðasta þing.258 Tölurnar sem 

Birgir byggði málflutning sinn á eru þó misvísandi. Annars vegar er innifalið í 81.464 

króna upphæðinni ferðakostnaður alþingismanna, þannig fékk hver þingmaður um 

eða yfir 10 þúsund krónur sérstaklega í ferðakostnað fyrir og eftir áramótin 1962.259 

Daglaun þingmanna voru því nær 60 þúsundum yfir árið. Almennt má segja að 

umræðurnar um frumvarpið í þinginu væru fremur fátæklegar. Að undanskildum 

flutningi þess í báðum deildum urðu nær engar efnislegar umræður um frumvarpið. 

Þá mæltu fjárhagsnefndir beggja þingdeilda með því að frumvarpið yrði samþykkt 

óbreytt.260 Eina undantekningin á þessu var athugasemd Hannibals Valdimarssonar, 

sem sneri þó ekki að efnisatriðum frumvarpsins heldur að framsögu Birgis 

Finnssonar. Hann benti á að ekki væri rétt að blanda saman almennum launum og 

orlofsfé þegar verið væri að tala um heildarlaun, eðlismunur væri á þessum 

greiðslum. Máli sínu til stuðnings nefndi hann meðal annars að ólíkt almennum 

                                                           
256 Alþingistíðindi 1970-71, 91. löggjafarþing. B. Umræður: 1823-1826. 
257 Stjórnartíðindi 1963. B. 176, 180 og 183. 
258 Alþingistíðindi 1963-64, 84. löggjafarþing. B. Umræður: 1824-1825 
259 Alþingistíðindi 1962-63, 83. löggjafarþing. D. Alþingisreikningur. 539-540; Alþingistíðindi 1963-64, 84. 

löggjafarþing. D. Alþingisreikningur. 973-974. 
260 Alþingistíðindi 1963-64, 84. löggjafarþing. A. Þingskjöl 853, 898. 
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launum væri orlofsfé varið fyrir fjárnámskröfu vegna almennra skuldakröfu á 

einstaklinga.261 

 Þegar gert er ráð fyrir þessum athugasemdum í útreikningi á dagpeningum 

þingmanna líta tölurnar aðeins öðruvísi út. Þingið sem stóð frá 1962 til 1963, 83. 

löggjafarþingið, hófst 10. október og stóð yfir fram að þinghléi þann 20. desember og 

hófst aftur 29. janúar og stóð yfir þar til þingi var slitið þann 20. apríl.262 Alls voru 

þetta 154 þingdagar. Dagpeningar alþingismanna voru á þessum tíma 320,66 

krónur.263 Því hefði þingfararkaup alþingismanna á þessu löggjafarþingi, óháð 

orlofsgreiðslum og greiðslum vegna ferðakostnaðar, einungis átt að vera rúmar 

49.000 krónur. Samt sem áður námu greiðslur dagpeninga til þingmanna rúmum 

60.000 krónur, Það var vegna þess að þingið hafði heimild til að greiða þingmönnum 

dagkaup í þinghléum og þeir fengu því greitt fyrir tæplega 200 daga. Þannig má líta 

svo á að frumvarpið gerði ráð fyrir að föst laun alþingismanna fyrir þingsetu  

tvöfölduðust frá því sem áður var. 

 Sé næst litið til 2. greinar frumvarpsins kemur þar fram að þeir alþingismenn 

sem þurfa að hafa dvalarstað í Reykjavík eða nágrenni sökum fjarlægðarinnar frá 

heimili þeirra eigi rétt á að fá kostnaðinn við að halda hæfilegu húsnæði til íbúðar 

greiddan af Alþingi, þó bara yfir þingtímann og eftir reikningi. Framkvæmd þessa 

ákvæðis yrði svo í höndum þingfararkaupsnefndar, hún myndi ákveða hvert, ef 

eitthvert, hámark greiðslunnar væri. Nefndin myndi einnig taka ákvörðun um hvort 

greiða ætti þingmönnum sem byggju utan Reykjavíkur eða nágrennis en héldu til í 

eigin húsnæði í Reykjavík, og þá meta hversu há sú greiðsla yrði.264  

 Hér er um nokkra breytingu að ræða frá fyrri lögum, nr. 84/1953. Áður hafði 

sú kvöð verið lögð á ríkisstjórnina að sjá þingmönnum fyrir hæfilegu húsnæði þeim 

að kostnaðarlausu og að greiða þeim dreifbýlisþingmönnum sem bjuggu nálægt 

                                                           
261 Alþingistíðindi 1963-64, 84. löggjafarþing. B. Umræður: 1827 
262 (1996). Alþingismannatal 1845-1995. Vigdís Jónsdóttir et. al. tóku saman. Reykjavík: Skrifstofa 

Alþingis. 553. 
263 Alþingistíðindi 1963-64, 84. löggjafarþing. D. Viðbætir. 973. 
264 Alþingistíðindi 1963-64, 84. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 827-830. 
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þingstaðnum kostnað eftir reikningi.265 Samkvæmt nýju lögunum var því 

þingfararkaupsnefnd heimilt að meta kostnað þingmanna í meiri mæli og að setja 

hámark á greiðslur. Lögin frá 1953 höfðu einnig ítrekað að reistir yrðu svokallaðir 

þingmannabústaðir, sem Alþingi myndi reka, og stæði dreifbýlisþingmönnum til 

boða að dvelja þar endurgjaldslaust yfir þingtímann.266 Þetta ákvæði hafði aldrei 

komið til framkvæmda en nokkur viðhorfsbreyting hafði átt sér stað í þessum efnum 

og ekki var lengur áhugi á að koma þessari hugmynd til framkvæmda. Tók þessi 

viðhorfsbreyting ekki síst mið af þeirri staðreynd að mjög margir þingmenn áttu á 

þessum tímapunkti eigin íbúðir nálægt þingstaðnum og voru jafnvel búsettir þar árið 

um kring.267 

 Í 3. grein frumvarpsins var viðhaldið ákvæði sem var efnislega eins og í 

lögunum frá 1953. Þar kemur fram að Alþingi ákveður hver dvalarkostnaður skuli 

vera á þingtímanum fyrir alþingismenn sem búsettir eru utan Reykjavíkur og 

nágrennis. Hins vegar er sleginn sá varnagli að þeir alþingismenn sem eru í annarri 

fastri atvinnu í Reykjavík á meðan þingstörfin standa yfir eigi ekki rétt á 

dvalarkostnaði.268 

 Næstu greinar frumvarpsins, númer 4, 5 og 6, fjalla allar um rétt 

alþingismanna til að fá ferðakostnað við störf sín greiddan til baka. Í 4. grein 

frumvarpsins er tekið fram að þingmenn fái á hverju ári ákveðna fjárhæð sem ætlast 

er til að standi straum af kostnaði við ferðalög alþingismanns í kjördæmi sínu. Hér er 

svo að vissu leyti horfið aftur til hugmyndanna um ferðakostnað sem birtist í 

lögunum um þingfararkaup alþingismanna frá árinu 1912 og áður hefur verið nefnt. 

Samkvæmt þessu frumvarp hafði þingfararkaupsnefnd heimild til þess að ákveða 

þennan fasta ferðakostnað fyrir þingmenn og að hafa upphæðirnar misháar eftir 

kjördæmum. Ekki þurfti lengur að framvísa reikningum fyrir ferðakostnað heldur 

                                                           
265 Lög nr. 84/1953 um þingfararkaup alþingismanna. 
266 Sama heimild. 
267 Alþingistíðindi 1963-64, 84. löggjafarþing. B. Umræður: 1824-1825. 
268 Alþingistíðindi 1963-64, 84. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 827-830. 
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skyldu menn fá ákveðna upphæð til ráðstöfunar.269 Þegar hafði verið ákveðið að veita 

fasta upphæð vegna ferðakostnaðar og var það tilkomið vegna mikillar stækkunar 

kjördæmanna árið 1959.270 Höfðu þingmenn því fengið reglubundnar 10 þúsund 

króna greiðslur til að mæta þessum kostnaði.271 

 Ofan á þessa upphæð sem þingmenn fengu í ferðakostnað um kjördæmin áttu 

þeir einnig rétt á, samkvæmt 5. grein frumvarpsins, að fá endurgreiddan 

ferðakostnaðinn við ferðir sínar að heiman og til þings og heim til þings í þingbyrjun 

og svo aftur við þinglok. Sömuleiðis gilti þetta ákvæði einnig um ferðir í þinghléi eða 

fundarhléi um hátíðar. Hér var um að ræða nokkra rýmkun á reglunum sem voru í 

gildi, auk þess sem þingmenn áttu rétt á endurgreiðslu á öðrum ferðum milli heimilis 

síns og þingsins ef þær voru taldar nauðsynlegar og að því skilyrði uppfylltu að leyfi 

hefði fengist fyrir ferðinni hjá forseta Alþingis.272 

 Að lokum er í 6. grein frumvarpsins tekið fram að þingmenn haldi 

þingfararkaupi sínu þrátt fyrir að geta ekki sinnt starfi sínu um stundarsakir á 

Alþingi sökum sendiferða fyrir ríkisstjórnina eða sem sendifulltrúar Alþingis. Í sömu 

grein er einnig tekið til forfalla alþingismanna, þar sem slys eða veikindi verða til 

þess að alþingismaður getur ekki tímabundið tekið sæti á Alþingi ætti viðkomandi 

rétt á þingfararkaupi sínu í allt að eitt ár og dvalarkostnaði út löggjafarþingið sem 

viðkomandi var kvaddur til. Ákvæðið um laun í allt að eitt ár var sótt til réttinda 

ríkisstarfsmanna. Væru forföll þingmanns af öðrum ástæðum ætti hann ekki rétt á 

þingfararkaupi sínu. Úrskurðum þingfararkaupsnefndar í þessum málum sem og 

öðrum í frumvarpinu var alltaf hægt að áfrýja til forseta Alþingis, sem felldi 

endanlegan úrskurð samkvæmt 8. grein frumvarpsins.273 

 Eitt mikilvægasta ákvæði laganna var jafnframt það stysta. Í tveim stuttum 

línum 7. greinar frumvarpsins tók þingið sér völd sem það hafði ekki haft formlega 

                                                           
269 Alþingistíðindi 1963-64, 84. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 827-830. 
270 Alþingistíðindi 1962-63, 83. löggjafarþing. D. Umræður: 459. 
271 Alþingistíðindi 1963-64, 84. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 827-830. 
272 Sama heimild. 827-830. 
273 Sama heimild. 827-830. 
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áður. Þannig gæti þingfararkaupsnefnd núna hækkað eða lækkað árslaun 

þingmanna ef að almennar breytingar yrðu á launum starfsmanna ríkisins. Í 

greinargerð frumvarpsins er þess sérstaklega getið að þetta sé gert til að gera 

breytingar á launum þingfararkaupi auðveldari og að ekki þurfi lagasetningu til þess 

breyta launum þingmanna. Loks var tekið fram í síðustu grein frumvarpsins, 9. 

greininni, að það skyldi þegar öðlast gildi, en þar kemur einnig fram að varðandi þau 

ákvæði laganna sem snúa að launum þingmanna og öðrum greiðslum til þeirra 

skyldu lögin gilda afturvirkt til 1. júlí 1963.274 Þannig ákvað þingið að borga sér 

samkvæmt þessum nýju launakjörum fyrir yfirstandandi þing. Frumvarpið var 

samþykkt í nokkurri sátt á þinginu. Frumvarpinu var hins vegar tekið misjafnlega 

utan þings og skrifaði Sigurður A. Magnússon rithöfundur að tilefni þess með 

vandlætingu að það væri „…sem sé orðið fjárgróðaspursmál að komast á þing.“275 

Þegar þetta frumvarp varð að lögum var óhætt að segja að blað hafi verið 

brotið þegar kom að starfskjarasögu alþingismanna, hér var horfið frá því 

fyrirkomulagi að líta á þingmennskuna sem hlutastarf fyrst og fremst. Heldur væri 

hér um heilsársstarf að ræða og að þingmönnum skyldi greitt í samræmi við það.  

 Smávægilegar breytingar á lögunum voru svo gerðar snemma árs 1965. Þar 

var, í samræmi við breytingar á þingsköpum, meðlimum þingfararkaupsnefndar var 

fjölgað úr fimm í sjö.276 Þetta þýddi þó ekki að launakjör alþingismanna hafi staðið í 

stað en í upphafi haustþingsins árið 1969 ákvað þingfararkaupsnefnd að hækka 

þingfararkaupið í samræmi við 7. grein laganna. Ákveðið var að hækka grunnlaun 

þingmanna úr 11.000 krónum á mánuði upp í 18.775 krónur, þannig að árslaun 

þingmanna fóru úr 132.000 krónum á ári upp í rúmar 225.000 krónur.277 Síðla árs 1970 

var nefndin svo aftur farin að huga að hækkun launa, en ákvað að bíða eftir 

ákvörðun í launamálum opinberra starfsmanna.278 Í ársbyrjun 1971 ákvað nefndin að 

                                                           
274 Alþingistíðindi 1963-64, 84. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 827-830. 
275 Sigurður A. Magnússon (1964). „Rabb“,Lesbók Morgunblaðsins 23. febrúar. 
276 Alþingistíðindi 1964-65, 85. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 1018. 
277 Skjalasafn Alþingis. Gerðabók þingfararkaupsnefndar (1942-1980). 99. 
278 Sama heimild. 101. 
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hækka laun alþingismanna upp í 36.880 krónur á mánuði, rúmar 442.500 krónur á 

ári. Nefndin hafði ákveðið að miða laun þingmanna við launaflokk 22, og sex ára 

starfsaldur, í kjarasamningi opinberra starfsmanna, sem undirritaður var 19. 

desember 1970. Hækkunin átti þó ekki að taka gildi að fullu fyrr en þann 1. júlí 1972, 

þangað til átti hún að koma fram í áföngum. Þannig áttu þingmenn að fá 33% 

hækkunarinnar greidda afturvirkt frá 1. júlí 1970 til ársloka þess árs, þá áttu þeir að 

fá 50% hækkunarinnar greidda á árinu 1971 og svo 80% hækkunarinnar frá ársbyrjun 

1972 þangað til hún kæmi fram að fullu í júlí. Loks áttu þingmenn að fá sömu 

vísitölubætur og ríkisstarfsmenn á þessar hækkanir.279 Þessar breytingar komu þó 

aldrei að fullu til framkvæmda, því í marsmánuði 1971 fundaði þingfararkaupsnefnd 

og hóf að leggja drög að breytingum á lögum um þingfararkaup alþingismanna.280 

 Þann 23. mars var svo frumvarp um breytingar á lögum um þingfararkaup 

alþingismanna lagt fram í neðri deild Alþingis, en ein af meginorsökum þess að það 

var lagt fram var vegna breytinga á launakjörum opinberra starfsmanna.281 

Frumvarpið hafði verið samið að tilstuðlan forseta Alþingis og 

þingfararkaupsnefndar og taldi flutningsmaður frumvarpsins að með samþykki 

laganna fengist nokkur leiðrétting á kjörum þingmanna. Taldi hann ekki búandi við 

núverandi fyrirkomulag, taka þyrfti skýrari afstöðu um hvernig ákvarða ætti 

þingfararkaupið í framtíðinni og hversu hátt það ætti að vera, umrætt frumvarp tæki 

af öll tvímæli í þessum efnum.282 

 Frumvarpið miðaði að því að færa launaumhverfi íslenskra þingmanna inn í 

sambærilegt umhverfi og kollegar þeirra á Norðurlöndum byggju við, að miða laun 

þingmanna við ákveðinn launaflokk í launastiga opinberra starfsmanna og að skerða 

laun embættismanna sem jafnframt sátu á þingi. Var því um tvær tillögur til 

breytinga að finna í frumvarpinu. Annars vegar kom fram í fyrri grein frumvarpsins 

að alþingismenn myndu framvegis njóta laun samkvæmt launaflokki B 3 í 

                                                           
279 Sama heimild. 102. 
280 Sama heimild. 104-105. 
281 Alþingistíðindi 1970-71, 91. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 1774-1775. 
282 Alþingistíðindi 1970-71, 91. löggjafarþing. B. Umræður: 1813. 
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kjarasamningi um laun starfsmanna ríkisins.283 Umræddur launaflokkur var þriðji 

hæsti launaflokkurinn í kjarasamningunum og hann skipuðu meðal annars 

flugmálastjóri, veðurstofustjóri, þjóðleikhússtjóri, skattstjórinn í Reykjavík, 

framkvæmdastjóri ríkisspítala og bæjarfógetinn í Hafnarfirði. Laun þingmanna 

myndu verða 56.000 krónur á mánuði við samþykkt laganna, eða 672.000 krónur á 

ári, og því umtalsverð hækkun frá því sem þingfararkaupsnefnd hafði svo nýlega 

ákveðið.284 Hins vegar kom svo fram í seinni grein frumvarpsins að framvegis skyldu 

þeir starfsmenn ríkisins eða ríkisstofnana sem ættu sæti á þingi og gætu einungis 

gegnt starfi sínu á milli þinga fá 30% af árslaunum sínum auk þingfararkaups. Gæti 

viðkomandi gegnt starfinu samhliða þingmennskunni og mætt daglega til vinnu 

skyldi hann fá 60% af árslaunum sínum auk þingfararkaups.285 

 Matthías Á. Mathiesen, flutningsmaður frumvarpsins, viðurkenndi að 

vissulega mætti deila um launaákvæði frumvarpsins en hann taldi að þingheimur 

væri sammála um að launakjör þingmanna ættu að vera með þeim hætti að fólk úr 

öllum stéttum þjóðfélagsins, alls staðar af landinu, gæti tekið sæti á Alþingi án þess 

að vera háð öðrum aðilum. Hann taldi það þjóðfélaginu ekki til góðs að þingmenn 

væru tilbúnir að sækja þingið án tillit til greiðslna.286 

 Pétur Sigurðsson, alþingismaður og sjómaður, tók undir með Matthíasi. 

Mikilvægt væri að þjóðin gæti valið menn á þing úr hvaða stétt sem væri, ekki til að 

sinna hagsmunum einstakra stétta heldur til að vinna að þjóðarhag. Slíkt væri ekki 

mögulegt nema menn gætu komið til þings án þess að verða fyrir verulegu tekjutapi. 

Fyrir hann sjálfan hefði það tekið 20 ár af skólasókn og atvinnu til að afla sér 

þjóðfélagsstöðu sinnar, sem hann hefði svo þurft að skilja við þegar hann var kosinn 

til þings.287 Með því að greiða nægjanlega góð laun fyrir þingmennskuna væri 

                                                           
283 Alþingistíðindi 1970-71, 91. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 1774-1775. 
284 (1973). Kjarasamningur milli fjármálaráðherra og Kjararáðs Bandalags starfsmanna ríkis og bæja fyrir 

tímabilið 1. júlí 1970 til 31. desember 1973. Reykjavík: Fjármálaráðuneytið. 92. 
285 Alþingistíðindi 1970-71, 91. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 1774-1775. 
286 Alþingistíðindi 1970-71, 91. löggjafarþing. B. Umræður: 1818. 
287 Alþingistíðindi 1970-71, 91. löggjafarþing. B. Umræður: 1818-1819. 
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líklegast að fólk víða að úr þjóðfélaginu gæfi kost á sér til hennar.288 Taldi Pétur að 

aðferðin sem höfundar frumvarpsins hefðu ákveðið til að ákvarða þingfararkaupið, 

að tengja það við launaflokk í samningum opinberra starfsmanna, væri viðunandi. 

Hann hefði hins vegar sjálfur kosið að Kjaradómi yrði fært þetta verkefni, þó svo að 

armslengdin sem það skapaði væri ekki ýkja löng, þar sem að Kjaradómi væri þá 

veitt umboð sitt til að hlutast til um laun þingmanna frá þinginu sjálfu.289 

 Gísli Guðmundsson var sammála þessu. Taldi hann að umrætt frumvarp yrði 

einungis til bráðabirgða og að framtíðarfyrirkomulagið um ákvörðun 

þingfararkaupsins væri að fela Kjaradómi það verkefni.290 Björn Pálsson tók undir að 

fela ætti Kjaradómi þetta verkefni, hann hefði ákveðið laun ráðherra og honum væri 

því ekkert að vanbúnaði að takast á við að ákveða laun þingmanna. Hann sagðist 

kunna því illa að þingmenn ákvæðu sitt eigið kaup og væri það kærara að það félli í 

skaut annarra. Taldi hann að þingmenn ættu ekki von á góðu þegar þeir kæmu heim 

í kjördæmi sín eftir samþykkt þessa frumvarps. Menn þyrftu ekki að bíða lengi eftir 

því að þeim yrði borið á brýn að hafa skammtað sér vel undir lok þingsins. Þrátt fyrir 

þetta sjónarmið margra á meðal almennings taldi Björn að sannleikurinn væri sá að 

þingfararkaupið hefði verið of lágt. Engin dæmi væru um að þingmenn hefðu orðið 

auðugir af þingmennskunni – frekar væri að þingmenn hefðu verið fátækir. 

Viðurkenndi hann þó að skiljanlegt væri að laun þingmanna hefðu verið lægri hér en 

í stærri löndum, þar sem þjóðin væri ekki fjölmenn og hefði ekki búið við neina 

auðlegð, þó taldi hann líklegra að engir þingmenn á byggðu bóli hefðu verið með 

jafn lág laun og hinir íslensku.291 

 Einu mótbárurnar sem komu fram gegn frumvarpinu voru frá Eyjólfi Konráði 

Jónssyni, ritstjóra Morgunblaðsins. Hann hafði sjálfur ekkert að athuga við hækkun 

þingfararkaupsins, taldi raunar í ljósi starfa alþingismanna að miða ætti við hæsta 

                                                           
288 Sama heimild. 1822. 
289 Sama heimild. 1818-1819. 
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launaflokk opinberra starfsmanna frekar en þann þriðja hæsta.292 Óánægja hans með 

frumvarpið var af öðrum toga. Að hans mati myndi óbreytt frumvarp hafa í för með 

sér óheillavænlega þróun, það væri yfirlýsing af hálfu þingsins um að þingmenn 

ættu að einbeita sér alfarið að þingstörfum á kostnað annarra starfa. Að endingu 

myndu svo sitja eintómir atvinnustjórnmálamenn á þingi. Þetta taldi Eyjólfur 

hættulega þróun; með þessu myndi sjóndeildarhringur þingsins þrengjast, því mikill 

styrkur væri fyrir þingið að meðlimir þess væru í nánum tengslum við 

atvinnuvegina og hin margháttuðu störf þjóðfélagsins. Sjálfsagt væri að jafna laun 

þingmanna við þá í þjóðfélaginu sem leggðu svipaða vinnu af mörkum. Það mætti 

hins vegar ekki leiða til slíkrar grundvallarbreytingar á afstöðu manna til 

stjórnmálaafskipta og í þessu frumvarpi fælist. Þingmenn hefðu mjög gott af því að 

fara úr þingsalnum og viðra sig meðal annarra starfsstétta hálft árið og launakjör 

þeirra yrðu að ýta undir það.293 Andmæli Eyjólfs gerðu lítið til að hreyfa við 

þingheimi og var frumvarpið samþykkt frá neðri deild og sent þeirri efri með 24 

atkvæðum gegn einu.294 

 Jón Þorsteinsson flutti frumvarpið í efri deildinni og sagði að ekki þyrfti að 

koma á óvart að íslenskir alþingismenn væru á lakari kjörum en þingmenn 

nágrannaþjóðanna. Frumvarpið færði þó launakjör þingmanna á þann stað að við 

væri búandi, með því væri girt fyrir fjárhagsáhættuna sem menn hefðu áður haft af 

því að yfirgefa starf sitt og setjast á þing. Menn yrðu að hafa það hugfast í umræðum 

um þingfararkaup að alþingismenn byggju við lakara starfsöryggi en embættismenn. 

Á að minnsta kosti fjögurra ára fresti þyrfti alþingismaður að berjast fyrir starfi sínu 

og að auki þyrfti hann kannski líka að berjast fyrir stöðu sinni í prófkosningu. Hann 

taldi ekkert athugavert við að þingið tæki ákvarðanir um eigið kaup og ekki væri 

þörf á að útvista þessu verkefni til Kjaradóms, sagðist hann enn fremur trúa því að 

úrlausn Kjaradóms yrði ekki mikið frábrugðin ákvörðunum þingsins. Á endanum 

                                                           
292 Alþingistíðindi 1970-71, 91. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 1857. 
293 Alþingistíðindi 1970-71, 91. löggjafarþing. B. Umræður: 1814-1818. 
294 Sama heimild. 1823. 
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legðu þingmenn verk sín í dóm kjósenda og það væri nægt aðhald. Hann sagði að 

með breytingunni á þingfararkaupinu árið 1964 hefði verið viðurkennt að 

þingmennskan væri orðið heilsársstarf og með samþykkt þessa frumvarps væri svo 

viðurkennt að þingmannsstarfið væri orðið að aðalstarfi.295 

 Björn Jónsson sagði svo að hann styddi frumvarpið, en væri þó ósammála Jóni 

um að þetta væri ákjósanleg leið til breytinga á þingfararkaupi. Hann taldi best að 

utanaðkomandi aðila yrði fengið þetta hlutverk. Óeðlilegt, óþægilegt og óæskilegt 

væri að þingmenn hlutuðust sjálfir til um launakjör sín. Þá taldi hann margt benda til 

þess að launakjör þingmanna hefðu ekki orðið jafn bágborin og raun væri hefði 

þessari aðferð verið beitt fyrr.296 Frumvarpið var svo samþykkt með 15 samhljóða 

atkvæðum af efri deild þingsins.297 

 Næstu þing var nokkuð rætt um störf þingmanna samhliða þingmennsku. 

Þingmenn Alþýðubandalagsins, Helgi Seljan og Sigurður Blöndal, báru þrívegis fram 

þingsályktunartillögu sem þeir sögðu að leiddi beint af hinum nýsamþykktu lögum. 

Var þar kallað eftir að þingið setti reglur um að þingmenn gegndu ekki öðrum 

launuðum störfum í opinberri þjónustu. Hin nýju launakjör þingmanna staðfestu að 

þingmennskan væri heilsársstarf sem og aðalstarf. Ómögulegt væri að þingmaður 

gæti rækt þingmennskuna samhliða öðru opinberu starfi með þeim hætti að sómi 

væri að. Óeðlilegt væri að þingmenn gætu þénað 30%-60% af opinberum launum 

sínum auk þingfararkaups. Þeir vildu þó í tillögum sínum mæta hugsanlegri 

gagnrýni á þetta, að með þessu væru opinberir starfsmenn fældir frá þingmennsku; 

þannig ætti að setja reglur um að opinberir starfsmenn sem þyrftu að yfirgefa starf 

sitt vegna þingsetu ættu að getað snúið aftur til þeirra starfa eða þeim væru tryggð 

sambærileg störf á vegum hins opinbera ef þeir sætu ekki á þingi nema í eitt til tvö 

kjörtímabil.298 Tillögur þeirra félaga komust þó ekki lengra en til nefndar og fengu 

                                                           
295 Alþingistíðindi 1970-71, 91. löggjafarþing. B. Umræður: 1823-1825. 
296 Sama heimild. 1826. 
297 Sama heimild. 1827. 
298 Alþingistíðindi 1971-72, 92. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 1794-1796; Alþingistíðindi 1972-73, 93. 

löggjafarþing. A. Þingskjöl. 430-432; Alþingistíðindi 1974-75, 96. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 1445-1446. 
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dræmar undirtektir frá félögum þeirra á Alþingi. Nokkrum árum seinna kom svo 

fram viðameiri tillaga frá Gunnlaugi Stefánssyni þar sem hann vildi breyta reglum 

um þingmenn í þá átt að þeim væru meinuð öll launuð störf á meðan þing sæti á 

hverju ári; taldi hann þetta raunhæft í ljósi þess að þingmenn fengju nú meira en 

mannsæmandi laun fyrir þingmennskuna eina.299 Þessu frumvarpi var ekki tekið 

fagnandi á þinginu og dagaði það upp óútrætt. Önnur mál sem vörðuðu laun 

þingmanna áttu hins vegar eftir að vera rætt í þaula og sýndu í hvaða átt 

þingfararkaupið stefndi. 

 

Grundvallarbreyting varð á stöðu alþingismanna á tímabilinu 1919-1974, en hér er 

fyrst hægt að tala um að þingmennska hafi orðið að atvinnu. Farið var að greiða laun 

fyrir þingmennskuna sem byggðu á þeirri staðreynd að um heilsársstarf væri að 

ræða. Ástæða þess að farið var að líta þannig á þingmennskuna var tvíþætt. Fyrst ber 

að nefna að kjördæmin höfðu stækkað mikið við kjördæmabreytinguna árið 1959 og 

þurftu þingmenn nú að ferðast mikið og lengi til að viðhalda tengslum sínum við 

kjördæmi sitt og kjósendur. Þetta er sú ástæða sem oftast má finna í orðræðu 

þingmanna fyrir nauðsyn þess að umbylta launakjörum þingmanna. Það má þó 

greina aðra ástæðu, ekki veigaminni en umfang hinna nýju kjördæma. Frá 1845 til 

1918 hafði orðið veruleg breyting á umfangi þingmennskunnar. Þingið kom nú 

saman ár hvert og sat miklu lengur heldur en áður. Þingmenn höfðu einfaldlega ekki 

lengur jafn mikinn tíma til að sinna öðrum störfum samhliða þingmennskunni. 

Við breytingar á kjörum þingmanna í upphafi tímabils fóru þingmenn í 

auknum mæli að bera kjör sín saman við laun embættismanna ríkisins og réttindi 

þeirra; þetta er þróun sem ágerðist á næstu áratugum. Þó var meginstefið enn framan 

af að þingmennskan ætti að vera mönnum skaðlaus. Sú breyting átti sér þó stað á 

milli tímabila að farið var að gæta meiri ótta á meðal þingmanna við kjósendur þegar 

kom að launamálum þeirra. Hann stóð um nokkurt skeið í vegi fyrir því að laun 

alþingismanna hækkuðu og var dæmi um að þingið þorði ekki að leggjast í 
                                                           
299 Alþingistíðindi 1978-79, 100. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 51-52. 
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breytingar á kjörum þingmanna vegna þess að allir flokkar voru ekki tilbúnir að 

standa á bak við breytinguna. Af ótta við að einhver flokkur myndi notfæra sér málið 

í áróðurstilgangi voru launakjörin látin sitja á hakanum. Þó var einnig tekið fram að 

Alþingi þyrfti að ganga fram með góðu fordæmi og sporna við útgjaldaskriði. Hér 

má greina hvernig stéttavitund flokkanna sem og ótti þeirra við að verið væri að ýfa 

upp stéttaóróa birtist. En stjórnmálaflokkarnir voru á þessum tíma mikið fremur 

fjöldaflokkar sem þurftu að vera meðvitaðir um slíka hluti. 

Afleiðingin af þessum ótta var mikill feluleikur þegar kom að launakjörum 

þingmanna, auknar greiðslur til þeirra voru byggðar á mjög víðum túlkunum á 

þágildandi lögunum og þingið hóf að breyta framkvæmd laganna á grundvelli 

þingsályktana. Loks færði þingið þingfararkaupsnefnd aukin verkefni í þessum 

efnum, eða eins og haft var að orði, að verið væri að færa þeim verkefni sem 

þingmenn vildu ekki fara með sjálfir. Mátti því greina mikla ákvarðanafælni hjá 

alþingismönnum í eigin launamálum, þótt þeir bæru sig oft aumlega vegna lakra 

kjara. 

 Um miðja öldina fór þó að gæta hreyfinga í launamálum þingmanna. Farið var 

að tala fyrir nauðsyn bættra launa. Til þess að þingmennskan stæði öllum til boða 

yrðu kjörin að gefa bæði ríkum og fátækum möguleika á að sækja hana, ef ekkert 

yrði að gert yrði bara ríkt fólk á þingi. Þannig náðist breið samstaða á þingi snemma 

á sjöunda áratugnum um að greiða þingmönnum árslaun í stað daglauna fyrir hvern 

þingdag. Samhliða þessum breytingum veitti þingið sér lagaheimild til að breyta 

laununum í samræmi við breytingar á kjörum starfsmanna ríkisins. Fallið var svo frá 

þessu undir lok tímabilsins þegar laun þeirra voru tengd beint við launaflokk í 

kjarasamningi opinberra starfsmanna. Það sem vekur sérstaka athygli í þessum 

breytingum að þingmenn byrja hér að færa sig um set þegar kemur að 

viðmiðunarstéttum. Við breytingarnar fara þeir að bera störf sín, í launalegu tilliti, 

saman við þá aðila sem betur voru launaðir. 

 Á tímabilinu má frekar greina hegðun þingmanna í ljósi þess að þeir litu á sig 

sem sendifulltrúa kjósenda sinna frekar en vörslumenn. Þeir voru líklegri til að beita 
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fyrir sig orðræðu stéttastjórnmála og tala fyrir munn kjósenda sinna í þessum efnum 

en áður. Þá gerðist það einnig á síðari hluta tímabilsins að þingmenn fóru í auknum 

mæli að líta á þingstörf sín sem atvinnu heldur en hugsjón og ætlast til þess að 

þingmenn gætu dregið fram lífið á þingmannskjörum. Þá var í auknum mæli farið að 

refsa þingmönnum fyrir að sinna öðrum opinberum störfum samhliða 

þingmennskunni. Undir lok tímabilsins má segja að þingmenn hafi verið launaðir 

líkt og um atvinnustjórnmálamenn hafi verið um að ræða og orðræða þeirra var farin 

að endurspegla það. 
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5. 1975–2017: Atvinnumennska 

Á tímabilinu breyttust störf þingsins mikið. Árið 1991 var deildaskiptingu þingsins 

breytt og kom þing saman í einni málstofu eftir það; þá breyttust nefndarstörf 

þingsins þannig að þær höfðu nú starfsskyldum að gegna árið um kring, en áður 

hafði einungis utanríkismálanefnd haft slíkar starfsskyldur. Loks ber að geta að árið 

1987 var þingmönnum fjölgað úr 60 upp í 63 og stendur fjöldi þingmanna á þeirri 

tölu í dag. Þá var kjördæmum landsins fækkað árið 1999 niður í sex, í þrjú 

þéttbýliskjördæmi; tvö kjördæmi í Reykjavík og Suðvesturkjördæmi sem nær yfir 

sveitarfélögin í kringum Reykjavík, og þrjú dreifbýliskjördæmi; Suður-, Norðaustur- 

og Norðvesturkjördæmi. Dreifbýliskjördæmin eru samanborið við kjörtímabil fyrri 

tíðar verulega umfangsmikil að stærð. Auk þessarar breytinga á kjördæmunum þá 

hefur skiptingu þingmanna á milli þeirra síðustu ár verið á þá leið að þingmönnum 

dreifbýliskjördæmanna hefur fækkað og vægi þéttbýlisins aukist. Þannig hefur vægi 

atkvæða orðið jafnara með árunum. Aðstaða þingflokkanna á þinginu hafði einnig 

breyst. Farið var í auknum mæli að styðja við bakið á þeim í formi aukinna greiðslna 

fyrir starfsálag og víðtækari heimildum um ráðningar á aðstoðarfólki sem kostað var 

af ríkissjóði.300 Þá voru samþykkt lög á síðari hluta tímabilsins sem settu skorður við 

fjársöfnun stjórnmálaflokkanna meðal einstaklinga og lögaðila en í staðinn hóf ríkið 

að greiða stjórnmálaflokkunum háar upphæðir í takt við kjörstyrk þeirra.301 

 Þau gögn sem til eru um starfsferla þingmanna á tímabilinu benda til þess, líkt 

og hófst þegar leið á tímabilið 1919-1974, að þingmenn héldu áfram að koma til þings 

úr mun fjölbreyttari starfsumhverfi en áður, þó svo að þeir væru áfram líklegri til að 

koma úr opinbera geiranum og betur launuðum stéttum einkageirans. Áfram voru 

þó framkvæmdastjórar, bændur, ritstjórar og blaðamenn, auk kennara, fjölmennustu 

                                                           
300 Alþingistíðindi 2007-08, 135. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 3432-3433. 
301 Lög nr. 162/2006 um fjármál stjórnmálaflokka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra. 
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starfsstéttir þingmanna.302 Litlar breytingar urðu á flokkakerfinu stærstan hluta 

tímabilsins, áfram voru fjórflokkarnir ráðandi afl í íslenskum stjórnmálum. Þó var 

farið að gæta aukinnar áhrifa fleiri flokka undir lok tímabilsins. Mesta breytingin á 

flokkunum var þó á eðli þeirra en þeir þróuðust frá fjöldaflokkum yfir í 

kosningamiðaða flokka. 

Árið 1978 voru kjósendur orðnir 137.782 talsins eða 61,6% landsmanna og við 

lok tímabilsins, í alþingiskosningunum haustið 2016, voru kjósendur orðnir 246.542 

talsins eða 74% landsmanna. Kosningaþátttaka landsmanna var áfram um og yfir 

90% framan af tímabilinu en eftir aldarmót hrakaði kjörsókn nokkuð, þannig var 

kosningaþátttakan í kosningunum 2016 einungis rúm 79% og hafði ekki verið lakari 

síðan 1933.303 

Árið 1984 urðu nokkrar breytingar á kosningarétti landsmanna. Var hann nú 

bundinn við alla íslenska ríkisborgara og þá sem áttu eða höfðu átt lögheimili á 

Íslandi síðustu 8 ár fyrir kosningar. Þá var kosningaaldurinn lækkaður niður í 18 ár. 

Skilyrði fyrir kjörgengi voru ásamt skilyrðunum til kosningaréttar að kjósandinn 

hefði óflekkað mannorð. Þá mátti forseti Íslands, hæstaréttardómarar og 

Umboðsmaður Alþingis ekki taka kjör sem alþingismenn.304  

Á árunum frá 1975 fram til 2017 voru haldin 42 löggjafarþing og að meðaltali 

vörðu þau í 186 daga, sem var nokkur aukning frá fyrra tímabili. Undir lok 

tímabilsins, varð þingið sem stóð frá 2015 til 2016 lengsta þing Íslandssögunnar, en 

það stóð í 305 daga. Á tímabilinu voru haldin átta aukaþing; þeim fjölgaði aftur á 

tíunda áratugnum eftir að hafa fækkað áratugina á undan og að meðaltali stóðu þau í 

46 daga.305 

                                                           
302 Svanur Kristjánsson (1994). Frá flokksræði til persónustjórnmála: Fjórflokkarnir 1959-1991. Reykjavík: 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 20. 
303 Upplýsingar um kjósendur og kjörsókn fram til ársins 1987 voru sóttar í (1988). Kosningaskýrslur 

1874-1987. Reykjavík: Hagstofa Íslands. Upplýsingar um kjósendur og kosningaþátttöku frá 1987 til 

2017 voru sóttar á http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__kosningar__yfirlit/KOS02001.px/  
304 (1996). Alþingismannatal 1845-1995. Vigdís Jónsdóttir et. al. tóku saman. Reykjavík: Skrifstofa 

Alþingis. 64. 
305 Upplýsingar um lengd löggjafarþinga fram til ársins 1995 voru sóttar í (1996). Alþingismannatal 

1845-1995. Vigdís Jónsdóttir et. al. tóku saman. Reykjavík: Skrifstofa Alþingis. 553-554. Um lengd 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__kosningar__yfirlit/KOS02001.px/
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Óhætt er að fullyrða að snemma á tímabilinu hafi í fyrsta sinn verið óhætt að 

tala um þingmennsku á Alþingi Íslendinga sem fullt starf og þá þingmenn sem þar 

sátu sem atvinnumenn. Líkt og á fyrra tímabilinu lengdist þingsetan með tímanum á 

sama tíma og dreifbýliskjördæmin sem þingmenn voru kosnir fyrir stækkuðu mikið. 

Þá hafa þingmenn starfsskyldur burtséð frá því hvort að þingið sitji þannig að lítill 

tími gæfist fyrir störf samhliða þingmennskunni. Þá má einnig draga þá ályktun að 

þingmennskan geti staðið öllum til boða þegar kemur að starfskjörum þar sem aldrei 

hafi eins fjölbreyttur hópur fólks tekið sæti á Alþingi og á þessu síðasta tímabili. 

 

5.1 Í annarra manna hendur 

Í apríl 1975 lögðu Gylfi Þ. Gíslason og Ellert B. Schram fram frumvarp til breytinga á 

lögunum um þingfararkaup alþingismanna í neðri deild þingsins. Var þar lagt til að 

launakjör þingmanna yrðu framvegis ákveðin af Kjaradómi, þó að fengnum tillögum 

frá þingfararkaupsnefnd. Samkvæmt frumvarpinu ætti þingið því að gefa frá sér 

ákvörðunarvald í þessum málefnum til óháðs aðila, úrslitavaldið yrði þó áfram í 

höndum Alþingis þar sem það gæti ávallt breytt skipan mála að nýju ef því þætti 

sem þessi tillaga næði ekki markmiðum sínum.306 

 Í framsögu sinni með frumvarpinu sagði Gylfi að Kjaradómi hefði þegar verið 

falið að ákveða laun bæði ráðherra og hæstaréttardómara, en á meðan hefði sú regla 

gilt að þingfararkaupsnefnd ákvæði laun þingmanna og tæki aðrar ákvarðanir í 

tengslum við kaup og kjör þeirra.307 Hann taldi þingmenn ekki eiga að njóta þeirrar 

sérstöðu umfram aðra opinbera starfsmenn þjóðarinnar að ráða sjálfir launum sínum 

og öðrum kjörum.308 Sagði hann að þessi hugmynd hefði verið sett fram þegar 

launalögum þingmanna var breytt árið 1971, ýmsir hefðu þá þegar verið sammála 

um þetta en þó hefði ekki verið nægjanleg samstaða til að rjúfa þá einingu sem þegar 
                                                                                                                                                                                     
löggjafarþinga frá 1995 til 2017 var stuðst við upplýsingar frá Ráðuneyti og löggjafarþing. Sótt á 

http://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/radherrar-og-raduneyti-1904-2010/raduneyti-og-

loggjafarthing/   
306 Alþingistíðindi 1974-75, 96. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 1462-1463. 
307 Alþingistíðindi 1974-75, 96. löggjafarþing. B. Umræður: 3947-3951. 
308 Sama heimild. 4191-4194. 
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var komin fram um aðra lausn í málinu. Taldi hann að samþykki þessa frumvarp 

yrði mjög vel til þess fallið að auka trúnað almennings á þinginu og kjörnum 

fulltrúum þess. Þingmenn ættu að verða fegnir því að þessi kaleikur yrði frá þeim 

tekinn.309 

 Halldór E. Sigurðsson, landbúnaðarráðherra, tók kröftuglega undir með Gylfa. 

Hann sagði ekkert óeðlilegt við að Kjaradómur myndi fjalla um laun þingmanna, þar 

sem hann fjallaði þegar um laun annarra mikilvægra stétta. Hann gekk þó lengra og 

sagði þingmenn þurfa að gera allt sem í þeirra valdi stæði til að halda virðingu og 

valdi Alþingis í landinu. Með því að streða við að ákveða eigin laun væru þingmenn 

að stefna þingræðinu sjálfu í hættu og það mættu þeir síst gera, heldur ættu þeir að 

standa vörð um Alþingi svo þingræðinu væri ekki hætta búin.310 

 Óhætt er að fullyrða að meðal sumra andstæðinga frumvarpsins var því tekið 

af fullum fjandskap. Þannig kvaddi Eyjólfur Konráð Jónsson sér hljóðs í framhaldi af 

framsögu Gylfa. Hann sagði að tvær meginástæður væru fyrir andstöðu sinni við 

fyrirkomulagið sem stungið væri upp á. Annars vegar væri þingið best til þess fallið 

að meta kaup þingmanna þar sem það réði starfsháttum sínum. Þingmenn yrðu að 

þora að taka ákvarðanir og standa við þær. Gæfi þingið frá sér þennan svokallaða 

kaleik myndi það í senn glata virðingu landslýðs og sjálfsvirðingu sinni. Hins vegar 

ættu þingmenn svo ekki að vera sífellt að færa ábyrgð, völd og áhrif frá sér. 

Þingmenn væru kjörnir til að bera ábyrgð og axla gagnrýni. Sér þætti þingið eiga að 

bera meiri ábyrgð en ekki minni. Að hans mati ættu allar upplýsingar um laun 

þingmanna að liggja fyrir, þar með taldar allar greiðslur vegna kostnaðar 

þingmanna. Enginn kjörinn fulltrúi ætti að kinoka sér við að gerð væri grein fyrir 

fjárheimtu hans úr ríkissjóði. Þá var hann hræddur um að frumvarpið, yrði það 

samþykkt, hefði þær afleiðingar í för með sér að laun þingmanna myndu hækka 

umtalsvert.311 
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 Sverri Hermannssyni, formanni þingfararkaupsnefndar, var mikið niðri fyrir í 

andsvörum sínum um frumvarpið. Hann sagðist ekki hafa átt von á að Alþingi yrði 

lítillækkað með frumvarpi sem þessu. Hann tók undir að allt benti til þess að 

Kjaradómur myndi hækka laun og aðrar greiðslur til þingmanna. Þá kvartaði hann 

undan því að röksemdir með frumvarpinu skorti með öllu. Hann sagði tillögurnar 

bera þess merki að þær hefðu verið samdar til að verja sig fyrir nýlegum 

upphlaupum blaðamanna um laun alþingismanna. Í allri umræðu um þau hefði 

ekkert misjafnt sannast á þingmenn og þeir hefðu stigið fram og varið fyrirkomulag 

launa sinna fyrir opnum tjöldum. Að hans mati væru þingmönnum ekki umkomið 

að ráða fyrir þjóðinni ef þeir treystu sér ekki til að ráða þessum málaflokki sjálfir. Allt 

sem þetta frumvarp gerði væri að krjúpa fyrir því sem tillöguflytjendur töldu 

almenningsálitið og að eina leiðin sem þeir þekktu til að sefa það væri að fá 

embættismenn til að bera þá um í mjölsekkjum sínum. Þetta frumvarp væri borið 

fram af hræðsluhvötum og af hræðslugæðum gert, það hefði lítið upp á sig annað en 

að ýta undir trú sumra að sitthvað misjafnt hefði mátt finna í launakjörum 

þingmanna. Brýndi Sverrir fyrir þingheim að ekki væru öll verkefni ánægjuleg en þó 

þyrfti að vinna þau. Ef að Alþingi ætlaði að halda reisn sinni og virðingu mætti það 

ekki hopa undan ásókn blaðamanna og annarra gagnrýnanda. Það þyrfti að vera í 

stakk búið að standa við gerðir sínar, en ekki víkja sér undan ákvarðanatöku í þeim 

málum sem það hefði forræði yfir.312  

 Vilhjálmur Hjálmarsson, menntamálaráðherra, tók undir þessi sjónarmið, þótt 

ekki tæki hann eins djúpt í árina. Hann sagði að íhlutun þingsins í launamálum 

sínum hvíldi á langri hefð sem teygði sig alla leið aftur til endurreisnar Alþingis. Það 

væri ekki síst af íhaldssemi sem hann vildi varðveita núgildandi fyrirkomulag en 

önnur rök hvíldu þó einnig á bak við þá skoðun. Alþingi væri sjálfrátt um störf sín 

og starfshætti og því væri í fullu samræmi að kaup og kjör þingmanna væru það 

einnig. Þingið starfaði í umboði kjósenda og þyrfti aldrei sjaldnar en á fjögurra ára 

fresti, að standa þeim reikningsskil, þaðan kæmi aðhaldið með ákvörðunum þess. Þá 
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varaði hann þingmenn við að taka ákvarðanir með það að markmiði að losna við 

umtal, illt eða gott eftir atvikum. Þær breytingar sem hér væri verið að stinga upp á 

hefðu einungis í för með sér stigsmun en ekki eðlismun á umræðunni um kjör 

þingmanna.313 

 Gunnlaugur Gíslason vildi benda á að Alþingi bæri að taka miklu viðameiri 

og stærri ákvarðanir en þær sem snertu launamál þingmanna. Að hans mati væri það 

höfuðnauðsyn að Alþingi væri í meðvitund þjóðarinnar hennar æðsta stofnun og að 

þeir sem þar sætu ættu að njóta trausts til að taka ákvarðanir í launamálum sínum. 

Sér myndi þykja miður ef öðrum yrði falið þetta verkefni, ekki ætti að setja Alþingi 

undir neina aðra stofnun. Vonaðist hann eftir því að umrætt frumvarp yrði fellt og að 

sambærilegt frumvarp myndi aldrei líta dagsins ljós, í því fælist ekkert annað en 

vantraust á getu þingsins til að sinna verkefnum sínum.314 

 Undir lok umræðunnar reyndi Gylfi svo að fylkja þingheimi að baki 

frumvarpinu. Sagði hann meginrökin sem fram hefðu verið færð gegn frumvarpinu 

vera hrein afturhaldssjónarmið. Að vegna þess að þessi mál hefðu alltaf verið með 

þessum hætti ætti ekki að veita þeim yfir í nýjan farveg. Önnur rök hefðu hnigið að 

því að með samþykkt frumvarpsins myndi virðing þingsins minnka. Spurði hann 

hvort að virðing ráðherra hefði minnkað við það að Kjaradómi var falið að ákvarða 

laun þeirra? Ætti það líka við um dómara Hæstaréttar? Ekki að hans mati. Hann 

sagði enga tvo starfshópa vinna eins skyld störf og ráðherrar og þingmenn og að 

engin ástæða væri fyrir því að laun þeirra væru ákveðin á mismunandi hátt. Loks 

sagði hann að ógagnsæi í launamálum þingmanna hefði alið af sér tortryggni í garð 

þeirra, þessu vildi hann forða þinginu frá með því að fá hlutlausan aðila til að ákveða 

þetta fyrir það á gagnsæjan hátt. Taldi hann það enn fremur skyldu þingmanna að 

fara eftir heilbrigðu almenningsáliti og að hans mati kæmi það skýrt fram í gagnrýni 

á launakjör þingmanna á síðum landsmálablaðanna.315 

                                                           
313 Alþingistíðindi 1974-75, 96. löggjafarþing. B. Umræður: 4181-4183. 
314 Sama heimild. 4188-4191. 
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98 

 

 Sókn Gylfa og Ellerts til breytinga skilaði þó ekki sigri, frumvarpið komst til 

nefndar en átti ekki afturkvæmt þaðan. Málinu var hins vegar ekki lokið. Þremur 

árum síðar, snemma árs 1978, lögðu þeir svo aftur fram sambærilegt frumvarp. 

Áfram var gert ráð fyrir að Kjaradómur myndi ákveða laun og kjör þingmanna að 

fengnum tillögum þingfararkaupsnefndar. Að þessu sinni var meiri áhersla lögð á, 

að mati þeirra sem stóðu að frumvarpinu, að þingmenn hefðu þegar árið 1964 

ákveðið að útvista þetta verkefni til utanaðkomandi aðila með því að binda sig við 

ákveðinn launaflokk í kjarasamningum opinberra starfsmanna. En meginástæðan 

fyrir því að tillögurnar voru lagar fram að nýju var breyting á launamálum opinberra 

starfsmanna. Skömmu áður höfðu leiðir skilið á milli BSRB og BHM í kjaramálum og 

launaflokkurinn sem alþingismenn höfðu hingað til tekið laun samkvæmt var ekki 

lengur til staðar.316 Vegna þessa höfðu launakjör alþingismanna aftur orðið að 

umtalsefni í þjóðfélaginu, ekki síst vegna þess að ákveðið var að laun þingmanna 

skyldu hækka í samræmi við launataxta BHM og þar með í takti við hæst launuðu 

starfsmenn hins opinbera, meiri hækkanir urðu meðal meðlima BHM heldur en hjá 

BSRB. Gylfi fann fyrir miklu meiri stuðningi við þessar hugmyndir í einkasamtölum 

við þingmenn nú en áður, auk þess sem honum fannst jákvæð viðbrögð fjölmiðla og 

fólks utan stjórnmála uppörvandi.317 

 Ellert B. Schram kvaddi sér hljóðs í kjölfar Gylfa og reifaði sínar ástæður fyrir 

því að hafa lagt frumvarpið fram. Hann ítrekaði að þingmenn hefðu nú aðeins 

takmörkuð áhrif á launakjör sín, engu að síður þyrftu þeir oft að sitja undir 

ásökunum um svik og misferli og annarri ósanngjarnri umfjöllun. Frumvarpið væri 

því flutt til að eyða tortryggni og koma í veg fyrir að heiðarleiki þingmanna í þessum 

efnum væri dreginn í efa. Taldi hann að með þessum tillögum yrðu launamál 

þingmanna hafin yfir deilur. Að mati Ellerts þyrftu laun þingmanna að vera góð, þau 

ættu frekar að vera hærri en lægri. Í fyrsta lagi til að draga ekki úr áhuga góðra 

manna á að bjóða sig fram til þings. Í öðru lagi til að þingmenn gætu helgað sig starfi 

                                                           
316 Alþingistíðindi 1977-78, 99. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 1467-1468. 
317 Alþingistíðindi 1977-78, 99. löggjafarþing. B. Umræður: 2091-2093. 
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sínu og því ekki verið uppteknir við að afla sér viðbótartekna. Í þriðja lagi þyrfti að 

tryggja að þingmenn gætu staðið í lappirnar gagnvart hagsmunaöflum án þess að 

eiga í hættu á að falla í freistni á kostnað heilinda sinna.318 

 Sem fyrr mættu þessar tillögur miklum andbyr og enn stóðu Sverrir 

Hermannsson og Eyjólfur Konráð Jónsson saman í brjóstvörn fyrir ríkjandi 

fyrirkomulag. Sverrir sagði þetta frumvarp flutt af sömu ástæðum og árið 1975, 

vegna þess að hælbítar í þjóðfélaginu, níðhöggar í blaðamannastétt, hefðu tekið 

höndum saman um að reyna að hafa æruna af Alþingi með því að reyna að sannfæra 

almenning um að þingmenn hefðu algert sjálfdæmi í launamálum sínum. Þetta ætti 

ekki við rök að styðjast. Honum fannst allt frumvarpið bera það með sér að það væri 

flutt í skelfingu og ótta við þá sem hann kallaði „þennan líka þokkalega lýð.“ Til þess 

að koma þessum málum aftur í eðlilegt horf lagði hann til að alþingismenn tækju 

launamál sín alfarið aftur í sínar hendur. Þannig gæti þingfararkaupsnefnd hagað 

ákvörðunum sínum í samræmi við ástandið í þjóðfélaginu hverju sinni, ekki bara í 

samræmi við launaþróun annarra stétta.319 Loks svaraði Sverrir orðum Gylfa um 

eftirsjá hans við að hafa stutt núverandi fyrirkomulag á Viðreisnarárunum, í stað 

þess að beita sér fyrir því að þingmenn yrðu strax settir undir sama hatt og opinberir 

starfsmenn. Þetta hefði tíminn leitt honum í ljós, ekki síst eftir að þingmenn fóru að 

telja sig í hópi opinberra starfsmanna. En með launaákvörðunum sínum hefði þingið 

sýnt að það teldi alþingismenn vera opinbera starfsmenn.320 Sverrir andmælti þessu 

kröftuglega og kvað starf alþingismanna ekkert eiga skylt með störfum opinberra 

starfsmanna, þau væru gjörólík í flestöllum atriðum.321 

 Eyjólfur hafði ýmislegt við frumvarpið að athuga, ekki síst röksemdir Ellerts 

B. Schram fyrir því. Þannig fannst honum að launabreytingin frá árinu 1971, þar sem 

laun þingmanna hækkuðu umtalsvert, hefði ekki haft í för með sér breytingar til 

batnaðar á störfum þingsins. Þá blés hann á þá fullyrðingu að frambærilegir 

                                                           
318 Alþingistíðindi 1977-78, 99. löggjafarþing. B. Umræður: 2093-2097. 
319 Sama heimild. 2097-2109. 
320 Sama heimild. 2130-2137. 
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þingmenn fengjust ekki ef þingmenn yrðu ekki í auknum mæli 

atvinnustjórnmálamenn. Þvert á móti taldi hann það vænlegra til að fá góða menn til 

þings ef þeir hefðu fullvissu fyrir því að þeir gætu sinnt þingmennskunni samhliða 

öðrum störfum.322 

 Ragnhildur Helgadóttir taldi að Alþingi ætti ekki að hverfa frá þeirri 

meginreglu sem ávallt hafði gilt um það, að það ætti að vera sjálfstætt. Rót þess að 

þingið hefði ávallt ákveðið laun sín mætti enn fremur rekja til þess. Þingið ætti ekki 

að vera neinni stofnun í landinu háð nema sjálfri sér. Hún játaði að þessi mál væru 

stundum óþægileg, en undan því væri ekki hægt að víkjast. Hvatti hún þingið til að 

leggja til hliðar hugleiðingar um að losna við ábyrgð sem það kæmist ekki hjá að 

bera. Jafnvel með samþykkt frumvarpsins myndi Alþingi eftir sem áður bera 

ábyrgðina á málinu. Þingið þyrfti að hafa dug í sér til að axla ábyrgð í þessum 

málaflokki, því ef ekki væri hægt að treysta þinginu fyrir því að reka sjálft sig mætti 

efast um getu þess til að fara með aðra lagasetningu í landinu.323  

 Miklar og á köflum harðvítugar umræður urðu um frumvarpið en það komst 

þó ekki lengra en fyrra frumvarpið og lognaðist út af í þingnefnd. Seinna sama ár, á 

næsta löggjafarþingi, lögðu Vilmundur Gylfason, sonur Gylfa Þ. Gíslasonar sem nú 

hafði látið af þingmennsku, og Eiður Guðnason fram sömu tillögur.324 Aftur urðu 

hvassar umræður um þær en eins fór fyrir þeim tillögum og þeim fyrri. 

Í nóvember 1980 var lagt fram nýtt frumvarp til heildarlaga um þingfararkaup 

alþingismanna. Undanfari þeirra var sá að Gunnar Thoroddsen, forsætisráðherra, 

hafði frumkvæði af því að ýta á samþingsmenn sína að fela Kjaradómi að ákvarða 

laun og kjör alþingismanna.325 Vegna þessa var annar háttur hafður á kosningu 

þingfararkaupsnefndar en áður, en forsetar Alþingis og formenn þingflokkanna voru 

kosnir til setu í henni og var nefndinni ætlað að semja ný lög um þingfararkaup 

alþingismanna byggða á þessum sjónarmiðum. Stóð von þingsins til að þetta 

                                                           
322 Alþingistíðindi 1977-78, 99. löggjafarþing. B. Umræður: 2109-2112. 
323 Sama heimild. 2119-2122. 
324 Alþingistíðindi 1978-79, 100. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 126-127.  
325 Alþingistíðindi 1980-81, 103. löggjafarþing. B. Umræður: 699-700. 
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frumvarp yrði til þess að bæði þingið og þjóðin yrðu ásáttari með það hvernig 

þessum málum væri háttað. Ætlaðist nefndin til að frumvarpið yrði samþykkt 

óbreytt.326 Í samræmi við það var ekki ætlast til umfangsmikilla umræðna um 

frumvarpið.327 Varð það raunin, þó að sumir þingmenn reyndu að malda í móinn án 

þess þó að tefja fyrir afgreiðslu þess.328 Menn sem hingað til höfðu barist harðast 

gegn þessum breytingum, svo sem þeir Sverrir Hermannsson og Eyjólfur Konráð 

Jónsson, lögðu niður andstöðu sína við það. 

 Stærsta breytingin sem frumvarpið hafði í för með sér var að framvegis skyldi 

Kjaradómur ákvarða þingfararkaupið ár hvert frá 1. október til 30. september árið á 

eftir. Þá var dómnum einnig ætlað að ákvarða um húsnæðiskostnað þingmanna með 

lögheimili utan Reykjavíkur, sem og um dvalarkostnað þeirra. Þá skyldi dómurinn 

einnig ákveða ferðakostnað alþingismanna, bæði innan kjördæmis þeirra og á milli 

heimilis þeirra og þingstaðarins. Ef verulegar og almennar breytingar yrðu svo á 

einhverjum þessara liða á gildistíma ákvörðunar Kjaradóms skyldi hann taka 

ákvörðun sína til endurskoðunar. Með samþykkt frumvarpsins var svo 

þingfararkaupsnefnd lögð niður, en hún hafði starfað síðan árið 1877, framvegis 

skyldi skrifstofustjóri Alþingis úrskurða um þá reikninga sem þingmenn ættu rétt á 

endurgreiðslu fyrir. Annars vegar var þar um að ræða ferðakostnað þingmanna 

innanlands utan síns kjördæmis og hins vegar póst- og símakostnað þeirra vegna 

þingstarfa, en löng framkvæmdahefð stóð að baki þessa ákvæðis. Í frumvarpinu var 

svo endurskoðað ákvæðið um launaskerðingu opinberra starfsmanna sem sátu á 

þingi. Áður gátu þessir menn þegið 30%-60% launa sinna, eftir því hversu 

umfangsmikið það var. Hér var gert ráð fyrir að þeir gætu að hámarki fengið 

helming launa sinna og fór það eftir mati þess ráðuneytis sem launþegi starfaði 

undir.329 Jón Helgason, forseti Sameinaðs Alþingis gerði nánari grein fyrir ákvæðinu í 

framsögu sinni í efri deild. Þar sagði hann frumvarpið gera ráð fyrir að ráðuneyti 

                                                           
326 Alþingistíðindi 1980-81, 103. löggjafarþing. B. Umræður: 694. 
327 Sama heimild. 699. 
328 Sama heimild. 796, 798. 
329 Alþingistíðindi 1980-81, 103. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 695-697. 
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mætu í hverju tilfelli hver starfsgeta þingmanna væri, þá sagði hann að vegna þess 

hve þingstörfin væru orðin umfangsmikil væri nánast óhugsandi að opinberir 

starfsmenn utan af landsbyggðinni gætu sinnt starfi sínu samhliða þingmennsku.330 

 Loks voru felld inn í þingfararkaupsfrumvarpið ákvæði um biðlaunarétt 

alþingismanna; skyldi þingmaður sem setið hefði á þingi í heilt kjörtímabil eða 

lengur eiga rétt á biðlaunum jafnháum þingfararkaupi í þrjá mánuði við lok þingsetu 

og í sex mánuði ef hann hafði setið á þingi í áratug eða lengur.331 Þetta var samhljóma 

ákvæðum sem höfðu tekið gildi, frá lokum 99. löggjafarþings árið 1978, samkvæmt 

sérlögum þar um. Nokkur umræða átti sér þá stað um þessi auknu réttindi og bentu 

stuðningsmenn þeirra á að allir opinberir starfsmenn nytu réttar til uppsagnarfrests 

og að ráðherrar hefðu átt rétt á biðlaunum frá árinu 1955.332 Frumvarpið hafði verið 

samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta en nokkrir þingmenn gagnrýndu þessi 

auknu réttindi. Þar var meðal annars mættur eftir sem áður Eyjólfur Konráð Jónsson 

sem sagði tillögurnar vera eina vörðuna enn á leið þingsins til 

atvinnustjórnmálamanna sem gefa ættu alla starfskrafta sína til þingstarfa.333 

 Um kjaradómsfrumvarpið tjáðu ýmsir ánægju sína. Þannig vonaðist Benedikt 

Gröndal til þess að nú myndu hin pólitísku óþægindi við launabreytingar 

alþingismanna taka enda.334 Vilmundur Gylfason fagnaði komandi festu í þessum 

málaflokki sem hann taldi að hefði skort undanfarin ár, ekki síst vegna 

verðbólgunnar.335 Þó voru nokkrir sem lýstu efasemdum um frumvarpið og meðferð 

þess í þinginu. Þannig kvartaði Ragnar Arnalds, fjármálaráðherra, undan þeirri 

tilætlunarsemi að frumvarpið ætti að renna nær umræðulaust í gegnum þingið. Þá 

var hann sérstaklega óánægður með að nú ætti hvert ráðuneyti að meta störf 

                                                           
330 Alþingistíðindi 1980-81, 103. löggjafarþing. B. Umræður: 549-550. 
331 Alþingistíðindi 1980-81, 103. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 695-697. 
332 Alþingistíðindi 1978-79, 100. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 447. 
333 Alþingistíðindi 1978-79, 100. löggjafarþing. B. Umræður. 1760-1761. 
334 Alþingistíðindi 1980-81, 103. löggjafarþing. B. Umræður: 800. 
335 Sama heimild. 699-700. 
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þingmanna eftir atvikum. Þetta ákvæði byði upp á ósamræmi og í stað þess ætti að 

fela einhverjum einum aðila úrskurðarvald í þessum efnum.336 

 Pétur Sigurðsson lýsti því yfir að rauðvínspressan hefði lagt Alþingi í þessu 

máli.337 Undir þetta tók Karvel Pálmason sem lengi hafði barist gegn Kjaradóms 

fyrirkomulaginu. Sagði hann ekki langt að bíða gagnrýni frá þessum sömu aðilum 

þegar Kjaradómur hækkaði svo laun alþingismanna, þá myndu dynja á þinginu 

brigsl um að það hefði hagað málum með þessum hætti til að fá fram ákveðna 

niðurstöðu.338 Þá harmaði Albert Guðmundsson þessa niðurstöðu. Hann sagðist ekki 

kunna við að senda meint vandamál til úrlausnar annarra og gæti ekki séð betur en 

að þingið væri á flótta undan utanaðkomandi þrýstingi. Hann myndi sjálfur vilja fela 

kjaramál þingmanna í hendur þingforsetanna, þar með væri öll ábyrgð á rekstri 

Alþingis komin í sömu hendur. Hann ætlaði hins vegar ekki að taka þátt í afgreiðslu 

málsins í ljósi þess ríkjandi vanmáttar sem hann fann hjá þingheimi gagnvart þessum 

meinta utanaðkomandi þrýstingi.339 Loks var fundið að hraðanum sem frumvarpið 

fór á í gegnum þingið. Slíkur væri hraðinn að Matthíasi Á. Mathiesen, sem skilað 

hafði minnihlutaáliti í fjárhags- og viðskiptanefnd um frumvarpið og var mótfallinn 

samþykki þess, sem væri í veikindaleyfi væri ekki gefinn kostur á að tjá sig um 

málið.340 Níu dagar liðu frá því að frumvarpinu var útbýtt þangað til að það var 

samþykkt mótatkvæðalaust í báðum þingdeildum.341  

Fljótlega eftir samþykkt laganna kom Kjaradómur saman 2. janúar 1981 og 

felldi dóm um kjör alþingismanna. Áhyggjur þeirra þingmanna sem bjuggust við 

mikilli hækkun þingfararkaups eftir samþykkt laganna reyndust á rökum reistar. 

Kjaradómur úrskurðaði að þingfararkaupið skyldi hækka um 23,4% í fimm skrefum 

afturvirkt frá 1. maí 1980. Þannig skyldu laun þingmanna hækka upp í 850.000 

krónur á mánuði og hækka svo í stigum fram til 1. desember en þá yrðu laun þeirra 

                                                           
336 Alþingistíðindi 1980-81, 103. löggjafarþing. B. Umræður: 798-799. 
337 Sama heimild. 795. 
338 Sama heimild. 796. 
339 Sama heimild. 795-796. 
340 Sama heimild. 798-799. 
341 Sama heimild. 695, 800. 
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1.200.000 krónur. 1. janúar 1981 skyldi þingfararkaupið svo verða 1200 krónur.342 En 

um áramótin var „nýkrónan“ svokallaða tekin upp, en að verðgildi var hún 

hundraðasti hluti gömlu krónunnar.343 Eftir að ákvörðun Kjaradóms var birt kom 

fram hávær gagnrýni á hana og Ragnar Arnalds, fjármálaráðherra, lét hafa eftir sér 

að fyrir sitt leyti færi dómurinn langt út fyrir þann ramma sem ríkisstjórnin hefði 

viljað setja í launamálum. Sér hefði alltaf litist illa á að færa ákvörðunarvald í 

launamálum þingmanna til Kjaradóms og þætti fyrir sitt leyti koma til greina að 

hnekkja þessum úrskurði. Niðurstöðu Kjaradóms varð þó ekki haggað.344  

 Fram á miðjan níunda áratuginn kom Kjaradómur oft saman ár hvert og 

hækkuðu laun þingmanna að krónutölu frá 12.000 krónum upp í 68.128 krónur í 

nóvember 1985. Kjaradómur felldi einnig dóma um laun hæstaréttardómara og á 

voru þingmenn að jafnaði með á milli 62% og 71% af launum þeirra frá 1980 til 

1985.345 Fram að þessum tímapunkti hafði Kjaradómur starfað á grundvelli laga frá 

árinu 1962, hafði hann þá tvíþættu hlutverki að gegna: Annars vegar að ákveða 

kjarasamninga þegar ekki semdist á milli ríkisstarfsmanna og ríkisins og hins vegar 

að úrskurða um laun þeirra sem nutu ekki samningsréttar en í upphafi voru það 

einungis ráðherrar og hæstaréttardómarar og síðar fjölgaði þeim nokkuð. Árið 1986 

voru samþykkt ný lög um Kjaradóm sem fólu í sér að honum var einungis ætlað að 

úrskurða um launakjör ákveðinna æðstu embættismanna ríkisins sem og laun og 

starfskjör aðila sem önnur lög tiltóku að hann ætti að úrskurða.346 

Þó að úrskurðir Kjaradóms ættu stundum eftir að ýfa upp deilur um launakjör 

alþingismanna áttu þingfararkaupslögin sjálf enn eftir að valda nokkrum deilum 

næstu ár um réttindi þingmanna. 

                                                           
342 Þjóðviljinn (1981). „Um launakjör alþingismanna“, 7. janúar.  
343 Lög nr. 35/1979 um verðgildi íslensks gjaldmiðils. 
344 Þjóðviljinn (1981). „Gengur fram af mér“, 7. janúar. 
345 Sbr. úrskurði Kjaradóms, sjá Viðauka I 
346 Jón Sveinsson (2002). „Kjaradómur: Málsmeðferðarreglur og stjórnskipuleg staða“, í Eggert 

Óskarsson et. al. (ritstj.), Afmælisrit Guðmundur Ingvi Sigurðsson áttræður 16. Júní 2002. Seltjarnarnes: 

Bókaútgáfan Blik. 94. 
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 Jón Helgason lagði fram frumvarp í apríl 1989 um að réttur þingmanna til 

biðlauna, sem fenginn var með þingfararkaupslögunum, félli niður ef þeir tækju að 

sér launuð störf í kjölfar þess að hafa afsalað sér þingmennsku.347 Sagði Jón það ekki 

hafa verið tilgang þingararkaupslaganna frá árinu 1980 að greiða biðlaun til þeirra 

sem þegar væru komnir með launuð störf.348 Fjárhags- og viðskiptanefnd tók undir 

þessi sjónarmið og lagði til að frumvarpið yrði samþykkt.349 

 Frumvarpið féll í grýttan farveg hjá þingmönnum; þannig töldu sumir 

þingmann að þessari tillögu væri stefnt gegn ákveðnum mönnum á þinginu og að 

megna ólykt legði frá því. Sá galli væri líka á frumvarpinu að þingmenn sem tækju 

að sér lægra launuð störf, t.d. sökum veikinda og skerts starfsþreks, myndu einnig 

verða fyrir búsifjum yrði frumvarpið samþykkt.350 Ýmsir þingmenn fundu 

frumvarpinu það til foráttu að verið væri að taka alþingismenn sérstaklega út fyrir 

sviga í þessum efnum. Finna mætti ýmsa aðila undir regnhlíf ríkisvaldsins sem nytu 

ríkari réttinda en þeir og að sömu réttlætissjónarmið og væru á bak við frumvarpið 

ættu einnig við um réttindi þessara hópa, ekki stæði þó til að hrófla við þeim.351 Þá 

var á það bent að þessar tillögur ættu ekki að ná til biðlauna ráðherra. Var hvatt til að 

þetta frumvarp yrði lagt til hliðar og að frekar færi fram heildarendurskoðun á 

launalögum alþingismanna. Ýmislegt skorti á röksemdir þess að þetta yrði 

samþykkt, það væri helst til þess að plokka af það sem náðst hefði í baráttunni fyrir 

lagfæringu á kjörum þingmanna.352 

 Fáir tóku að sér að verja tillögurnar og hvetja til samþykktar frumvarpsins. 

Sighvatur Björgvinsson, sem komið hafði að frumvarpssmíði laganna frá 1980, steig 

þó fram fyrir skjöldu og sagði það ekki hafa verið ætlun löggjafans að borga 

þingmönnum biðlaun sem komnir væru í önnur launuð störf eftir þingsetuna. 

Ákvæðinu hafði verið ætlað til að koma í veg fyrir að þingmenn stæðu uppi 

                                                           
347 Alþingistíðindi 1988-89, 111. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 3092. 
348 Alþingistíðindi 1988-89, 111. löggjafarþing. B. Umræður: 5534. 
349 Alþingistíðindi 1988-89, 111. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 1021. 
350 Alþingistíðindi 1988-89, 111. löggjafarþing. B. Umræður: 7387-7388. 
351 Sama heimild. 7394-7396. 
352 Sama heimild. 7384-7387. 
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tekjulausir um leið og þeir létu af þingstörfum, sem oft hafði komið fyrir forðum. 

Hann tók með kollegum sínum um að einnig þyrfti að að skoða launakjör 

alþingismanna betur og samræma réttindi þeirra og starfsmanna ríkisins. Loks sendi 

hann fjölmiðlum tóninn, að þeir væru duglegir að stökkva til vegna launakjara 

þingmanna án þess þó að vilja ræða efnisatriði og almennan samanburð. Þannig 

hefði það ekki þótt fréttnæmt að þingmenn hefðu dregist verulega aftur úr 

launakjörum starfsmanna ríkisins, ekki þyrfti þó að spyrja um áhugann ef þessu væri 

öfugt farið.353 Lengra komst málið ekki og dagaði uppi á þinginu, því var þó ekki 

lokið þar sem það komst aftur a dagskrá árið 1993. 

 Við upphaf 117. löggjafarþingsins lagði Eggert Haukdal fram frumvarp um 

biðlaun þingmanna sem gekk þó ekki eins langt og hið fyrra. Þar var einungis lagt til 

að biðlaun þingmanna féllu niður ef þeir tækju að sér störf á vegum hins opinbera 

sem færðu þeim jafn há eða hærri laun heldur en þingfararkaupið.354 Í framsögu sinni 

rifjaði Eggert upphaflegur tilgangur löggjafans hefði verið að líta á biðlaunin eins og 

uppsagnarfrest opinberra starfsmanna. Margt í framkvæmd þessa réttar hafi hins 

vegar borið keim siðlausrar sjálftöku sem yrði að stöðva. Tillögurnar sem hér væru 

settar fram miðuðu að því að færa biðlaunin í eðlilegan búning, að þeim væri ætlað 

að brúa tímabil atvinnuleysis að loknu starfi. Sagði hann þetta mál fordæmisgefandi 

og þingið yrði að ganga fram með góðu fordæmi þegar kæmi að fjármálum ríkisins. 

Vonaðist Eggert til að samþykkt þessa frumvarp yrði fyrsta skrefið í 

heildarendurskoðun launa- og kjaramála ríkisins.355 

 Guðrún Helgadóttir hvatti til þess að frumvarpið yrði samþykkt,356 en taldi 

jafnframt að skoða ætti launakjör alþingismanna aftur frá grunni. Hún vildi samt að 

þingmenn hefðu það hugfast að menn fórnuðu oft ýmsu við að fara á þing; þeir 

þyrftu iðulega að yfirgefa starf sitt til langs tíma og óvíst væri að það starf stæði þeim 

til boða að þingsetunni lokinni. Ástandið í þjóðfélaginu væri þó þannig að um leið og 

                                                           
353 Alþingistíðindi 1988-89, 111. löggjafarþing. B. Umræður: 7388-7391. 
354 Alþingistíðindi 1993-94, 117. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 535. 
355 Alþingistíðindi 1993-94, 117. löggjafarþing. B. Umræður: 383-385. 
356 Sama heimild. 396. 
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talað væri um betri launakjör alþingismönnum til handa væri blásið til útifundar á 

Lækjartorgi. Launakjör þeirra yrðu þó að vera með þeim hætti að það væri ekki verið 

að refsa fólki fyrir að taka sæti á Alþingi. Sjálf vissi hún um þingmenn sem treystu 

sér ekki til að lifa á þeim kjörum sem þeim væru skömmtuð samkvæmt lögum um 

þingfararkaup.357 

 Matthías Bjarnason var meðflutningsmaður Eggerts og notaði tækifærið til að 

ræða kjör alþingismanna. Sagði hann þingið hafa verið afar veikgeðja við að ræða 

launakjör þingmanna, að það hafi ákveðið að varpa ábyrgðinni af sér með því að 

koma ákvörðunarvaldi yfir þeim á Kjaradóm sökum þess þingmenn hafi verið orðnir 

dauðhræddur við þessi mál. Fannst honum miður að svo hafi farið. Starf þingmanna 

væri bæði ótryggt, að hægt væri að fleygja þeim fyrir borð eftir fjögur ár, og 

annasamt, sérstaklega eftir stækkun kjördæmanna. Starfinu fylgdu svo mikil ferðalög 

og ofan á það bættust stöðug fundarstörf við og þátttaka í þjóðfélagsmálum. 

Þingmenn væru raunar stanslaust í vinnunni. Samhliða þessum breytingum hefði 

þeim þingmönnum fækkað sem hefðu aðrar tekjur en þingfararkaupið. Kjör 

þingmanna væru síður en svo nægilega góð.358 Undir þetta tók Ingi Björn Albertsson, 

sem sagði venjulegar fjölskyldur, líkt og sína eigin, eiga erfitt með að ná endum 

saman á þingfararkaupinu. Hann var sammála Matthíasi um að þingið væri feimið 

við að ræða þingfararkaupið, um fátt væri meira rætt á kaffistofu þingsins en þetta 

en fæstir þyrðu að ræða þetta annars staðar.359 

 Frumvarpinu vegnaði lítið betur en frumvarp Jóns Helgasonar nokkrum árum 

áður. Raunar má segja að þessum tillögum hafi tvívegis verið hafnað á 117. 

löggjafarþinginu. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir lagði fram tillögur sama efnis sem 

sofnaði í allsherjarnefnd. Í frumvarpi hennar var einnig á borð borin ný tillaga um 

réttindi alþingismanna, að þeir öðluðust sama rétt til fæðingarorlofs og aðrir 

opinberir starfsmenn.360 Taldi hún augljósan galla á lögunum um þingfararkaup 

                                                           
357 Alþingistíðindi 1993-94, 117. löggjafarþing. B. Umræður: 385-386. 
358 Sama heimild. 390-393. 
359 Sama heimild. 394-396. 
360 Alþingistíðindi 1993-94, 117. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 558-59. 
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alþingismanna að þar væri ekki kveðið á um fæðingarorlof þingmanna, sérstaklega í 

ljósi reynslunnar. Þannig hefði þingið í þau þrjú skipti sem hún vissi um að 

þingkonur hefðu tekið sér tímabundið leyfi vegna barneigna, tryggt að þær sættu 

ekki lakari kjörum en aðrar vinnandi konur í landinu við slíkar aðstæður. Þessi 

tillaga komst þó ekki lengra en hinar.361 Ekki frekar en tilraun Eggerts Haukdals ári 

seinna til að fá þingið til að samþykkja enn aðra tillögu sína um biðlaun þingmanna, 

áfram tók allsherjarnefnd við en skilaði ekki af sér.362 

 Þann 26. júní 1992 komust launamál alþingismanna enn á dagskrá þingsins en 

þá kom Kjaradómur saman og úrskurðurinn sem hann felldi þennan dag átti eftir að 

valda miklum deilum um launakjör þingismanna. Kjaradómur hafði komið oftar en 

tuttugu sinnum saman frá árinu 1986 og hafði á því tímabili hækkað laun þingmanna 

úr rúmlega 68 þúsund krónum á mánuði upp í rúmlega 175 þúsund krónur. Þó svo 

að Jón Finnsson hæstaréttarlögmaður og forseti Kjaradóms sagði það fjarri lagi að 

þeir hefðu ætlað sér að kasta einhverjum pólitískum bombum með úrskurði sínum 

varð það engu að síður afleiðingin. Hann sagði að Kjaradómur hefði með 

úrskurðinum verið að laga launakerfið að þeim veruleika sem væri fyrir hendi. 

Þannig væri verið að fella aukagreiðslur inn í mánaðarlaun þeirra sem þær höfðu 

haft og þeir sem ekki hefðu haft slíkar greiðslur fengju svo samsvarandi leiðréttingu 

á launum sínum. Samkvæmt úrskurðinum myndi þingfararkaupið hækka um 65 

þúsund krónur, úr rúmum 175 þúsundum upp í 240 þúsund krónur, eða um 37% á 

mánuði.363 

 Í kjölfarið þessa úrskurðar sendi forsætisráðherra Kjaradómi bréf þar sem 

hann beindi því eindregið til Kjaradóms að hann endurskoðaði úrskurð sinn og 

myndi kveða upp nýjan sem ekki myndu hafa eins mikil áhrif á launamál í 

þjóðfélaginu. En ríkisstjórnin áleit að úrskurður Kjaradóms væri til þess fallinn að 

skapa mikinn óróa og gæti rofið þá þjóðfélagslegu samstöðu sem náðst hefði í 

                                                           
361 Alþingistíðindi 1993-94, 117. löggjafarþing. B. Umræður: 1164-1168. 
362 Alþingistíðindi 1994-95, 118. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 571. 
363 Morgunblaðið (1992). „Hækkun til æðstu manna ríkisins nemur um 100 þús. á mánuði“, 28. júní.  
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baráttunni við þær efnahagslegu þrengingar sem við væri að glíma. Kjaradómur 

synjaði hins vegar óskum um endurskoðun.364 Í kjölfarið brá ríkisstjórnin á það ráð að 

gefa út bráðabirgðalög þann 3. júlí, sem voru seinna staðfest á Alþingi, þar sem 

Kjaradómi var gert skylt að endurskoða fyrri úrskurð sinn.365 Í samræmi við það 

úrskurðaði Kjaradómur að þingfararkaup alþingismanna yrði tæplega 178 þúsund 

krónur á mánuði.366 Afleiðingarnar af þessum deilum voru meðal annars þær að sett 

voru ný lög um Kjaradóm. Með nýju lögunum voru gerðar nokkrar breytingar á 

honum og þeim fækkað sem hann úrskurðaði um. Nýju lögin voru þó ekki talin 

nægilega skýr til að hægt væri að byggja á þeim til framtíðar.367  

 Kjaradómur úrskurðaði ekki að nýju um þingfararkaupið fyrr en þingið var 

búið að samþykkja ný heildarlög um þingfararkaup alþingismanna. Ákveðin 

breyting varð þó í kjölfarið á þessum breytingum á Kjaradómi. Árið 1985 hóf 

Kjaradómur einnig að ákveða laun héraðsdómara og frá þeim tímapunkti og fram til 

lagabreytinganna 1992 voru alþingismenn ævinlega með hærri laun. Í upphafi var 

þingfararkaupið tæplega fimmtungi hærra en héraðsdómara, en við lagabreytinguna 

munaði einungis rúmum tveim prósentum á þeim. Eftir lagabreytinguna snerist 

þetta við, þingmenn voru með rúmlega 90% af launum héraðsdómara þangað til að 

alfarið dró saman á milli þeirra árið 2003.368 

 

5.2 Ný þingfararkaupslög 

Á sumarþinginu 1995, sem hófst 16. maí og stóð til 15. júní, var lagt fram frumvarp 

að heildarlögum um þingfararkaup alþingismanna. Frumvarpið var lagt fram og 

tekið fyrir á lokadegi þingsins og allir þingflokkarnir, að Þjóðvaka undanskildum, 

stóðu að baki því. Þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, Geir H. Haarde, mælti 

                                                           
364 Alþingistíðindi 1992-93, 116. Löggjafarþing. B. Umræður: 473-485. 
365 Alþingistíðindi 1992-93, 116. Löggjafarþing. A. Þingskjöl. 580-581. 
366 Sbr. úrskurði Kjaradóms, sjá Viðauka I. 
367 Jón Sveinsson (2002). „Kjaradómur: Málsmeðferðarreglur og stjórnskipuleg staða“, í Eggert 

Óskarsson et. al. (ritstj.), Afmælisrit Guðmundur Ingvi Sigurðsson áttræður 16. Júní 2002. Seltjarnarnes: 

Bókaútgáfan Blik. 104. 
368 Sbr. úrskurði Kjaradóms, sjá Viðauka I. 



 

110 

 

fyrir frumvarpinu og lagði áherslu á að um lagahreinsun væri að ræða. Verið væri að 

fjarlægja ýmis ákvæði sem væru orðin illframkvæmanleg og lagfæra ýmislegt sem 

taka þyrfti tillit til vegna þjóðfélagsbreytinga síðustu ára og breyttra aðstæðna á 

þinginu sjálfu.369 

 Voru ástæður lagasetningarnar einkum þær að þingið starfaði nú í einni 

málstofu og þingmenn hefðu núna starfsskyldur við nefndarstörf allt árið um kring. 

Skyldur þingmanna væru enn fremur mun fjölbreyttari nú en forðum og það birtist 

meðal annars í tíðari ferðum og fundum í kjördæmum þeirra og víðar, þar á meðal í 

alþjóðlegu samstarfi þingmanna. Þá voru einnig tilteknar margbreytilegri skyldur 

þingmanna við kjósendur en áður, ekki var nánar greint frá þessum auknu skyldum. 

Loks var ný samskiptatækni sögð hafa fært þingmönnum ný verkefni, án þess þó að 

hafa slegið gömul verkefni af vinnudegi þingmanna. Markmið laganna voru svo 

annars vegar að draga skýrari mörk á milli launa þingmanna og þess kostnaðar sem 

eðlilegra væri að Alþingi greiddi fyrir þá og hins vegar að sníða lögin að 

nútímaaðstæðum og færa forsætisnefnd þingsins tækifæri til að bregðast við nýjum 

verkefnum jafnskjótt og þau kæmu fram á sjónarsviðið.370 

 Samkvæmt frumvarpinu skyldi Kjaradómur áfram ákvarða þingfararkaup 

alþingismanna; einnig var tiltekið að framvegis skyldi forseti Alþingis njóta sömu 

launa- og starfskjara og ráðherrar. Þá var upphaflega kveðið á um í frumvarpinu að 

varaforsetar þingsins skyldu fá greitt 15% álag ofan á þingfararkaup sitt.371 Í 

samræmi við tillögur meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar var einnig ákveðið að 

formenn fastanefnda og þingflokka fengju 15% álag á þingfararkaup sitt. Þá var veitt 

heimild til að greiða formanni sérnefndar og varaformanni fastanefndar sambærilegt 

álag, eða hluta þess. Hverjum þingmanni væri þó einungis gert mögulegt að þiggja 

eina álagsgreiðslu.372 Það féll í skaut Ögmundar Jónassonar að vera eini 

þingmaðurinn í umræðum um frumvarpið sem harmaði að þingið tæki ekki 

                                                           
369 Alþingistíðindi 1995, 119. löggjafarþing. B. Umræður: 1263-1268. 
370 Alþingistíðindi 1995, 119. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 692-703. 
371 Sama heimild. 692-703. 
372 Sama heimild. 726-729. 
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ákvarðanir þingfararkaups alfarið í sínar hendur á ný.373 Lagði Ögmundur fram 

tillögu til þingsályktunar um haustið, þar sem lagt var til að leggja niður bæði 

kjaradóm og kjaranefnd, í kjölfarið myndi Alþingi svo taka ákvörðun um launamál 

þeirra sem áður hefðu heyrt undir þessar stofnanir, að fenginni tillögu launanefndar 

sem starfaði á vegum Alþingis. Tillagan hlaut mjög dræmar viðtökur og komst ekki í 

gegnum þingið.374 Davíð Oddsson, forsætisráðherra, lagði þó orð í belg og sagði 

tillögur Ögmundar falla vel að sínum hugmyndum um að þingmenn ættu að bera 

ábyrgð á eigin launakjörum. Það sem héldi þó aftur af honum væri sú ólga sem það 

hefði iðulega haft í för með sér þegar kjósendur teldu þingmenn ætla að vera dómara 

í launamálum.375 

 Í samræmi við markmið frumvarpsins var forsætisnefnd þingsins falin umsjón 

með ýmsum kostnaði þingmanna sem Alþingi ætlaði sér að bera. Greiða skyldi 

þingmönnum úr öðrum kjördæmum en Reykjavík og Reykjanesi mánaðarlegan 

húsnæðis- og dvalarkostnað til að hafa dvalarstað í Reykjavík eða nágrenni, að því 

gefnu að hann ætti heimili utan Reykjavíkur og nágrennis. Ætti hann heimili í 

Reykjavík eða annars staðar utan síns kjördæmis skyldi greiða honum slíkan kostnað 

af starfs- eða dvalaraðstöðu í kjördæmi sínu. Miðað skyldi við leigu- og 

rekstrarkostnað meðal íbúðar í Reykjavík. Þá var tekið fram að þingmaður sem ætti 

heimili utan Reykjavíkur eða nágrennis, en færi að jafnaði á milli heimilis og þings 

um þingtímann, ætti rétt á að fá ferðakostnaðinn endurgreiddan og að auki þriðjung 

af mánaðarlega húsnæðis- og dvalarkostnaðinum. Var þetta ákvæði tilkomið vegna 

vaxandi fjölda þingmanna sem voru farnir að kjósa þessa leið. Loks var veitt heimild 

til að greiða þingmanni sem héldi tvö heimili 40% álag á ofangreindan húsnæðis- og 

dvalarkostnað, að gefnum uppfylltum skilyrðum.376 Var hugsunin á bak við þessi 

ákvæði að jafna nokkuð stöðu þingmanna óháð búsetu eða lögheimilisskráningu.377 

                                                           
373 Alþingistíðindi 1995, 119. löggjafarþing. B. Umræður: 1270-1271. 
374 Alþingistíðindi 1995-96, 120. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 731-732. 
375 Alþingistíðindi 1995-96, 120. löggjafarþing. B. Umræður: 356-357. 
376 Alþingistíðindi 1995, 119. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 692-703. 
377 Alþingistíðindi 1995, 119. löggjafarþing. B. Umræður: 1263-1268. 
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 Að auki myndi greiðsla ferðakostnaðar þingmanna breytast. Þeir fengju 

mánaðarlega fjárhæð til að greiða kostnað við ferðalög þeirra innan kjördæmis þeirra 

og að auki skyldi koma til endurgreiðsla vegna ferðakostnaðar á milli heimilis eða 

starfsstöðvar og Reykjavíkur. Þessi mánaðarlega greiðsla skyldi vera sú sama fyrir 

alla þingmenn, en til að bregðast við öðrum kostnaði vegna ferðalaga var tekið fram 

að þingmenn ættu rétt á endurgreiðslu vegna kostnaðar við allar ferðir innanlands 

sem þeir þyrftu að fara vegna starfs síns, þar með talinn gisti- og dvalarkostnaður. 

Eins og vegna annars kostnaðar var forsætisnefnd falið að setja nánari reglur og var 

heimilt að setja hámark á greiðslurnar.378 Voru reglur um ferðakostnað rýmkaðar 

nokkuð í frumvarpinu vegna óréttlætis í eldri reglum og í ljósi bættra samgangna og 

ríkari kröfu um fundahöld þingmanna í kjördæmum sínum þyrfti að koma til móts 

við þingmenn vegna ferðalaga í víðáttumiklum kjördæmum.379 Þá var í frumvarpinu 

ákvæði um greiðslu kostnaðar við ferðir sem þingmenn fóru á vegum Alþingis til 

útlanda. Í greinargerð frumvarpsins var sérstaklega tekið fram að um nýmæli í 

lögum væri að ræða, en greinin væri einungis staðfesting á langri 

framkvæmdavenju.380 

 Loks var ákvæði um almennan starfskostnað þingmanna, aftur var um 

staðfestingu á fyrri framkvæmd að ræða. Fyrst og fremst var um að ræða kostnað við 

vinnuaðstöðu þingmanna, skrifstofubúnað innan og utan þings, heimasíma og fleira 

sem Alþingi bæri að greiða. Ofan á þetta var bætt ákvæði um endurgreiðslu á öðrum 

starfskostnaði og átti hann að ná til kaupa á blöðum, bókum og tímaritum, þátttöku í 

ráðstefnum og námskeiðum og ýmiss konar risnu. Var hér um að ræða kostnað sem 

þingmenn höfðu hingað til borið sjálfir að mestu. Þá var í lögunum veitt heimild til 

þess að greiða þetta sem fasta fjárhæð í stað endurgreiðslu samkvæmt reikningum.381 

                                                           
378 Alþingistíðindi 1995, 119. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 692-703. 
379 Alþingistíðindi 1995, 119. löggjafarþing. B. Umræður: 1263-1268. 
380 Alþingistíðindi 1995, 119. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 692-703. 
381 Sama heimild. 692-703. 
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Hér ætti að koma til föst mánaðarleg greiðsla og var forsætisnefnd hvött til að taka 

ákvörðun um hóflega, en sanngjarna, greiðslu til þingmanna.382  

 Þessi hluti frumvarpsins varð fyrir nokkurri gagnrýni, sérstaklega vegna þess 

að ætlunin var að gefa þingmönnum kost á fastri greiðslu án þess að um sannanlegan 

kostnað væri að ræða.383 Þannig gæti þetta orðið að óskattskyldri launagreiðslu fyrir 

þá sem hefðu takmarkaðan starfskostnað. Hér væri þingið að gefa höggstað á sér sem 

væri til þess fallinn að rýra traust á þinginu.384 Sex þingmenn kusu gegn þessu 

ákvæði í meðförum þingsins og fulltrúi þingflokks Þjóðvaka í efnahags- og 

viðskiptanefnd lagðist gegn þessari skipan mála í minnihluta áliti sínu.385 Rétt er þó 

að geta þess að með frumvarpinu var ekki einvörðungu verið að rýmka rétta 

þingmanna. Í því voru fæðispeningar þingmanna felldir niður en þeim höfðu 

þingmenn utan Reykjavíkur og Reykjanes átt rétt á fram að þessu, 1700 krónur á 

dag.386 Að lokum var tekið fram í frumvarpinu að greiðsla þingfararkostnaðar væri 

framtals- en ekki skattskyld, í samræmi við úrskurði ríkisskattstjóra.387 

 Frumvarpið tók einnig af öll tvímæli um rétt alþingismanna til fæðingarorlofs 

og skyldi hann vera sá sami og opinberra starfsmanna, Þá voru hin umdeildu réttindi 

til biðlauna útvíkkuð. Áður hafði verið áskilið að þingmenn þyrftu að sitja í 10 ár á 

þingi til að öðlast sex mánaða biðlaunarétt, í frumvarpinu var gert ráð fyrir að 

þingmenn þyrftu að sitja í tvö kjörtímabil til að öðlast þennan rétt. Þá þurftu 

þingmenn áður að sitja heilt kjörtímabil til að öðlast þriggja mánaða biðlaunarétt, 

framvegis yrði nóg að taka fast sæti á þinginu, óháð lengd þingsetu, til að öðlast 

biðlaunarétt. Í greinargerð frumvarpsins kom fram að þannig hefði framkvæmd 

biðlaunagreiðslna í raun verið háttað, að nóg hefði verið að þingmenn tækju fast sæti 

á þinginu til að öðlast biðlaunaréttinn og að önnur túlkun hefði verið talin 

ósanngjörn. Þá var einnig sagt í greinargerðinni að ekki hefði verið talið æskilegt að 

                                                           
382 Alþingistíðindi 1995, 119. löggjafarþing. B. Umræður: 1263-1268. 
383 Sama heimild. 1269-1270. 
384 Sama heimild. 1272-1273. 
385 Alþingistíðindi 1995, 119. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 720. 
386 Sama heimild. 692-703. 
387 Alþingistíðindi 1995, 119. löggjafarþing. B. Umræður: 1263-1268. 
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skerða biðlaunaréttinn þó að þingmenn tækju að sér önnur launið störf líkt og áður 

hafði ítrekað verið stungið upp á; þess í stað yrði þetta að vera undir hverjum og 

einum þingmanni komið.388 

 Í frumvarpinu var viðhaldið ákvæði um að starfsmaður ríkis eða 

ríkisstofnunar gæti einungis þegið 50% launa sinna að hámarki samhliða 

þingfararkaupi. Sama grein laganna fól hins vegar í sér þau nýmæli að opinberum 

starfsmönnum yrðu tryggð ríkara öryggi ef þeir tækju sæti á þingi. Þannig átti 

opinber starfsmaður sem kjörinn væri til þings rétt á leyfi frá starfi sínu í fimm ár og 

ef hann afsalaði sér starfinu eftir þann tíma ætti hann forgangsrétt að sambærilegri 

stöðu hjá hinu opinbera í önnur fimm ár. Var hér um 10 ára vernd að ræða fyrir 

opinbera starfsmenn sem leggðu þingmennsku fyrir sig. Hér væri þó einungis 

tilkominn lágmarksréttur en stofnunum var í sjálfsvald sett hvort þær vildu veita 

rýmri rétt. Að mati frumvarpshöfunda var hér um sanngirnisatriði að ræða, að 

opinberir starfsmenn ættu ekki að þurfa að velja á milli starfs síns og 

þingmennsku.389 

 Kristinn H. Gunnarsson var óánægður með þetta ákvæði og taldi engin efni 

standa til þess að veita alþingismönnum sem væru opinberir starfsmenn einhverja 

ríkari vernd þegar kæmi að starfsöryggi en öðrum þingmönnum. Sá hann engin rök 

fyrir þessu ákvæði og var eini þingmaðurinn sem kaus gegn ákvæðinu í meðförum 

þingsins á frumvarpinu.390 Lítið liggur fyrir um hvernig reynt hefur á þetta ákvæði en 

skrifstofa þingsins hefur engar upplýsingar um hvort eða hvernig hafi reynt á það.391 

 Þeir sem stóðu að frumvarpinu fögnuðu þeirri sátt sem það hafði verið unnið í 

á þinginu og töldu að fram væri komið frumvarp sem ætti að vera öllum skiljanlegt 

og aðgengilegt, þar sem þingmönnum væri ekki mismunað á grundvelli 

óskilgreindra atriða eða atvika. Þetta nýja kerfi væri sanngjarnt og byggt á 

                                                           
388 Alþingistíðindi 1995, 119. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 692-703. 
389 Sama heimild. 692-703. 
390 Alþingistíðindi 1995, 119. löggjafarþing. B. Umræður: 1289. 
391 Sbr. fyrirspurn höfundar til skrifstofu Alþingis. 
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sanngjörnum og hóflegum greiðslum, til þess falið að skapa sátt um kjör þingmanna, 

bæði innan þings og utan.392 

 Frumvarpið varð að lögum á þessum síðasta degi sumarþingsins, 

mótatkvæðalaust og með hraði. Efnahags- og viðskiptanefnd fékk innan við 90 

mínútur til að fara yfir frumvarpið og þingið tók sér 53 mínútur til að ræða það í 

þremur umræðum. Fyrsta umræðan hófst klukkan 17:22 og þriðju umræðu um 

frumvarpið lauk klukkan 20:38, Hvergi í umfjöllun málsins voru ástæður þessarar 

hröðu málsmeðferðar tilgreindar. 

 Rúmum hálfum mánuði eftir að þingið kom aftur saman í október 1995 var 

lagt fram frumvarp til að breyta hinum nýlega samþykktu heildarlögum á þá vegu 

að starfskostnaður þingmanna yrði ekki lengur undanþeginn skattskyldu. Tilurð 

frumvarpsins mátti rekja til mikillar gagnrýni á þá skipan mála sem lagt var upp með 

í heildarlögunum, en í ágústmánuði hafði forsætisnefnd ákveðið að þingmenn gætu 

fengið 40 þúsund króna fastagreiðslu á mánuði í starfskostnað.393 Í minnihluta áliti 

efnahags- og viðskiptanefndar skrifaði Jóhanna Sigurðardóttir að varað hefði verið 

við þessum atriðum, reiðialdan sem risið hefði upp í þjóðfélaginu þyrfti því ekki að 

koma á óvart. Hún vildi þó ganga lengra en gert var í frumvarpinu og taldi að allar 

greiðslur húsnæðis-, dvalar- og ferðakostnaðar ættu að vera háðar skattalegu mati 

ríkisskattstjóra, afnema ætti með öðrum orðum sérstakt ákvæði um skattfrelsi 

þingkostnaðar. Einnig taldi hún þörf á að girða fyrir rétt ráðherra til að fá 

starfskostnað greiddan frá Alþingi þar sem venjan væri sú að ráðuneytin greiddu 

starfskostnað þeirra.394 

 Flutningsmenn frumvarpsins töldu ekkert athugavert við gildandi ákvæði 

laganna, en ákváðu engu að síður að leggja til þessar breytingar. Þá sagði Ragnar 

Arnalds í framsögu sinni að lítill munur væri á þessum 40 þúsundum sem 

þingmönnum stæðu núna til boða í starfskostnaðargreiðslur og þeim upphæðum 

                                                           
392 Alþingistíðindi 1995, 119. löggjafarþing. B. Umræður: 1263-1268. 
393 Alþingistíðindi 1995-96, 120. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 730-731. 
394 Sama heimild. 1201-1202. 
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sem þingmenn höfðu áður fengið í dvalarkostnað. Taldi hann ekkert launungarmál 

að með breytingunum hefði einungis verið framkvæmd jöfnunaraðgerð á milli 

þingmanna landsbyggðarkjördæma og þingmanna í Reykjavíkur- og 

Reykjaneskjördæmum.395 Jóhanna Sigurðardóttir taldi þingmenn vissulega geta 

kvartað undan kjörum sínum samanborið við sambærilega launahópa. Þeir yrðu 

samt að sætta sig við að launahækkanir til þingmanna væru viðkvæmara og 

eldfimara málefni heldur en hækkanir til annarra hópa.396 Frumvarpið var samþykkt 

með yfirgnæfandi meirihluta. 

 Á lokadegi þingsins voru svo samþykktar breytingar á biðlaunarétti 

þingmanna sem gengu í þá átt að ef þingmaður á biðlaunum tæki við starfi með jafn 

háum eða hærri launum heldur en biðlaunum næmi skyldu þau falla niður. Var þessi 

breyting gerð í kjölfar breytinga á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins; 

sömu reglur myndu nú gilda í þessum efnum um þingmenn og þá.397 

 Við upphaf þingsins 1997-98 lagði Kristinn H. Gunnarsson til atlögu við 

ákvæði þingfararkaupslaga um 10 ára starfsöryggi opinberra starfsmanna sem tækju 

við þingsæti. Lagði hann til að ákvæðið yrði fellt úr lögunum eða að rétturinn yrði 

jafnaður þannig að hann næði utan um alla þingmenn. Málið komst ekki lengra en til 

efnahags- og viðskiptanefndar og lognaðist þar út af.398 Kristinn gerði aðra tilraun á 

næsta þingi en hún náði ekki lengra en sú fyrri.399 

Pétur Blöndal hafði verið óánægður með fyrirkomulag þingfararkaups og 

lagði fram frumvarp á þinginu 1998-99. Þar lagði hann til umfangsmiklar breytingar 

á kjörum þingmanna, meðal annars að teknar væru að fullu upp greiðslur 

starfskostnaðar á grundvelli sannanlegs kostnaðar og að fallið væri frá því að greiða 

fastan kostnað. Þá lagði hann til að fallið væri frá 10 ára réttindum opinberra 

starfsmanna sem tækju sæti á þingi til starfs á vegum hins opinbera. Þess í stað lagði 

                                                           
395 Alþingistíðindi 1995-96, 120. löggjafarþing. B. Umræður: 324-327. 
396 Sama heimild. 331-341. 
397 Alþingistíðindi 1995-96, 120. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 4997. 
398 Alþingistíðindi 1997-98, 122. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 1357-1358. 
399 Alþingistíðindi 1998-99, 123. löggjafarþing. A deild. Þingskjöl. 554-556. 
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hann til að ríkari biðlaunarétt fyrir þingmenn. Stærsta breytingin sem hann lagði til 

var samt á þingfararkaupinu sjálfu. Vildi hann að þingið tæki aftur að sér að ákvarða 

laun þingmanna. Núverandi fyrirkomulag hefði ekki gefist vel, ekki síst vegna þess 

að ríkisvaldið hefði ítrekað skipt sér af málefnum Kjaradóms vegna ytri þrýstings. 

Pétur lagði til að þingfararkaupið hækkaði verulega, með þeim fyrirvara þó að 

helmingur af launum þingmanna skertust vegna launa sem tilkomin voru fyrir 

önnur störf þingmanna. Til þess að girða fyrir gagnrýni á frumvarpið átti það ekki að 

koma til framkvæmda fyrr en að loknum næstu alþingiskosningum og því væru 

núverandi þingmenn ekki að skara eld að eigin köku heldur að leggja línurnar fyrir 

þá sem tækju næst sæti á þingi.400 Frumvarpið komst í gegnum fyrstu umræðu og til 

efnahags- og viðskiptanefndar en fór ekki lengra en það. Pétur lagði samskonar 

frumvarp fram nokkrum árum síðar, en það hlaut verri undirtektir en hið fyrra og 

var ekki tekið til umræðu. Meðal markmiða beggja þessara frumvarpa var að sögn 

Péturs að hækka laun þingmanna til þess að fólk með góðar tekjur í þjóðfélaginu 

gæfi kost á sér til þings en hann taldi nokkuð um að fólk í vel launuðum stöðum 

gæfu ekki kost á sér, þó áhugi væri til staðar, vegna lakra launakjara þingmanna. Að 

mati Péturs kynni það ekki góðri lukku að stýra að hásetar þjóðarskútunnar væru 

svo illa launaðir að toppmenn fengjust ekki upp í brú.401 Þessar tilraunir Péturs voru 

síðustu raunverulegu tilraunirnar til að hverfa frá því fyrirkomulagi að 

utanaðkomandi aðili úrskurðaði um laun þingmanna. Þingmenn virtust því alveg 

hafa hafnað þeim hugmyndum sem áður þóttu markverðar og enn fyrr sjálfsagðar, 

eða að þingmenn sjálfir tækju ákvörðun og ábyrgð á eigin launakjörum. 

 Að stofni til hafa því heildarlög um þingfararkaup alþingismanna, lög nr. 

88/1995, staðið óhreyfð fram til dagsins í dag. Helst hafa væringar staðið um 

álagsgreiðslur þingmanna. Heimild til greiðslu álags á þingfararkaup var tvívegis 

aukin eftir aldamótin 2000. Þannig var ákveðið, með 23. gr. laga nr. 141/2003 um 

eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, að greiða 

                                                           
400 Alþingistíðindi 1998-99, 123. löggjafarþing. A. Þingskjöl.  
401 Alþingistíðindi 2000-01, 126. löggjafarþing. A. Þingskjöl.  
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alþingismönnum sem væru formenn stjórnmálaflokka 50% álag á þingfararkaup. 

Þeir mættu þó ekki gegna ráðherraembætti og stjórnmálaflokkurinn sem þeir veittu 

formennsku þurfti að hafa hlotið að minnsta kosti þrjá þingmenn kjörna.402 Með 

þessari ráðstöfun stóð til að jafna aðstöðu forystumanna í stjórnmálum.403 Árið 2011 

var lögunum svo aftur breytt, framvegis yrði heimilt að greiða fyrsta varaformanni 

fastanefndar 10% álag ofan á þingfararkaupið og öðrum varaformanni fastanefndar 

5% álag.404 Þessi breyting átti ekki að hafa áhrif á heildarkostnað við fastanefndir 

þingsins sökum þess að þeim átti að fækka.405 

 Á sama þingi lagði Mörður Árnason fram frumvarp um að afnema ætti með 

öllu álagsgreiðslur þingmanna og stuðla þannig að því að störf allra þingmanna 

væru lögð að jöfnu.406 Um frumvarpið spunnust fjörugar umræður en það fór ekki 

lengra en til allsherjarnefndar. Á næsta þingi lagði hann svo fram frumvarp um að 

ákvörðun álagsgreiðslna yrði færð til Kjararáðs þar sem 15% væri engu að síður 

hámarkið.407 Frumvarpið komst ekki lengra en hið fyrra Mörður lagði svo fram 

frumvarp ári síðar þar sem Kjararáði var alfarið falið að úrskurða um álagsgreiðslur 

þess.408 Enn strandaði frumvarpið í nefnd. 

 Á þinginu 2007-08 voru samþykktar breytingar á lögum um þingfararkaup 

alþingismanna. Breytingarnar heimiluðu formönnum stjórnmálaflokka, utan 

ríkisstjórna, að ráða sér aðstoðarmann. Þá fengju alþingismenn 

                                                           
402 Lög nr. 141/2003 um eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismenn og hæstaréttardómara. 
403 Alþingistíðindi 2003-04, 130. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 2575-2596. 
404 Lög nr. 84/2011 um breytingu á lögum nr. 55/1991 um þingsköp Alþingis (nefndaskipan, 

eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.). 
405 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 55/1991 um þingsköp Alþingis (nefndarskipan, 

eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.). þskj. 1014, 596. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/139/s/1014.html [Sótt á vefinn 20.04.2017]. 
406 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 88/1995 um þingfararkaup alþingismanna og 

þingfararkostnað, með síðari breytingum. þskj. 24, 24. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/139/s/0024.html [Sótt á vefinn 20.04.2017]. 
407 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 88/1995 um þingfararkaup alþingismanna og 

þingfararkostnað, með síðari breytingum. þskj. 28, 28. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/140/s/0028.html [Sótt á vefinn 20.04.2017]. 
408 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 88/1995 um þingfararkaup alþingismanna og 

þingfararkostnað, með síðari breytingum. þskj. 18, 18. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/141/s/0018.html [Sótt á vefinn 20.04.2017]. 

http://www.althingi.is/altext/139/s/1014.html
http://www.althingi.is/altext/139/s/0024.html
http://www.althingi.is/altext/140/s/0028.html
http://www.althingi.is/altext/141/s/0018.html
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úr dreifbýliskjördæmunum þremur, Norðvestur-, Norðaustur- og Suðurkjördæmi 

heimild til að ráða sér aðstoðarmenn í hlutastarf.409 Í kjölfar efnahagshrunsins haustið 

2008 ákvað forsætisnefnd, á grundvelli heimildar í lögum um þingfararkostnað, að 

frá og með alþingiskosningunum 25. apríl 2009 yrði ekki veitt fé að svo stöddu til 

aðstoðarmanna alþingismanna úr dreifbýliskjördæmunum þremur, en að áfram ættu 

formenn stjórnarandstöðuflokkanna rétt á að ráða sér aðstoðarmann. Ekki hefur enn 

verið tekin ákvörðun um að breyta þessari skipan mála.410 

 Frá því að heildarlög um þingfararkaup alþingismanna voru samþykkt árið 

1995 hafa laun þingmanna almennt hækkað jafnt og þétt en þó einnig með nokkrum 

stórum stökkum inn á milli. Þannig hækkuðu laun þingmanna frá árinu 1995 úr 195 

þúsund krónum á mánuði upp í rúmlega 220 þúsund krónur árið 1998. Árið 1999 

hækkuðu laun þeirra talsvert eða upp í 295 þúsund krónur á mánuði. Á næstu árum 

hækkuðu mánaðarlaunin upp í tæplega 369 þúsund í upphafi árs 2003 en þau 

hækkuðu svo aftur um mitt ár upp í tæplega 438 þúsund krónur.411 

 Þann 19. desember 2005 ákvað Kjaradómur að hækka laun þingmanna og 

þeirra sem undir hann heyrðu um rúm 8% á sama tíma og laun á vinnumarkaðnum 

hækkuðu almennt um 2,5%. Þessi hækkun vakti harkaleg viðbrögð aðila 

vinnumarkaðarins og varð til þess að forsætisráðherra skrifaði Kjaradómi bréf þar 

sem farið var fram á endurskoðun á úrskurðinum, þessu hafnaði Kjaradómur. Í 

kjölfarið samþykkti Alþingi lög þar sem úrskurðurinn var felldur úr gildi.412 Laun 

þingmanna skyldu í framhaldinu verða rúmlega 471 þúsund krónur á mánuði í stað 

þess að verða rúmlega 497 þúsund krónur.413 Í framhaldi af ógildingu úrskurðar 

Kjaradóms var hann lagður niður og ný lög um Kjararáð samþykkt sem myndi taka 

við verkefnum Kjaradóms og kjaranefndar. Var reynslan af Kjaradómi höfð til 

                                                           
409 Alþingistíðindi 2007-08, 135. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 3432-3433. 
410 Forsætisnefnd Alþingis. „Frestun á greiðslu launa- og starfskostnaðar aðstoðarmanna 

alþingismanna.“ Sótt 20. apríl 2017 á http://www.althingi.is/um-althingi/upplysingar-um-

althingi/reglur-settar-af-forsaetisnefnd-/thingmenn-og-thingflokkar/adstodarmenn/#tab1  
411 Sbr. úrskurði Kjaradóms, sjá Viðauka I. 
412 Alþingistíðindi 2005-06, 132. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 2581-2582. 
413 Sbr. úrskurði Kjaradóms, sjá Viðauka I. 

http://www.althingi.is/um-althingi/upplysingar-um-althingi/reglur-settar-af-forsaetisnefnd-/thingmenn-og-thingflokkar/adstodarmenn/#tab1
http://www.althingi.is/um-althingi/upplysingar-um-althingi/reglur-settar-af-forsaetisnefnd-/thingmenn-og-thingflokkar/adstodarmenn/#tab1
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hliðsjónar við hið nýja Kjararáð, sem og ábendingar um annmarka á eldri 

lögunum.414 

 Í upphafi árs 2008 voru laun þingmanna tæplega 542 þúsund krónur á mánuði 

en þann 1. maí hækkuðu laun þeirra upp í 562 þúsund. Í kjölfar þeirra efnahagsáfalla 

sem dundu yfir í lok ársins ritaði forsætisráðherra Kjararáði bréf þar sem óskað var 

eftir að Kjararáð myndi lækka laun þeirra sem heyrðu undir ráðið um 5-15%, einkum 

til að sýna gott fordæmi og vilja þeirra sem nytu bestra launakjara hjá hinu opinbera 

til að axla hluta þeirra byrgða sem þjóðinni voru færðar með hruni bankanna og 

hinnar alþjóðlegu fjármálakreppu. Kjararáð hafnaði þessum óskum á grundvelli þess 

að það skorti lagagrundvöll til að verða við þessum óskum. Enn voru því sett lög á 

úrskurðaraðila þeirra sem kváðu á um laun þingmanna.415 Við þetta urðu laun 

þingmanna 520 þúsund á mánuði og breyttust þau ekki fyrr en 1. júlí 2011, þegar þau 

voru hækkuð upp í rúmlega 545 þúsund. Frá árinu 2011 til ársins 2016 hækkuðu laun 

þingmanna upp í tæplega 763 þúsund krónur á mánuði. Í kjölfar alþingiskosninga 

haustið 2016 úrskurðaði Kjararáð að laun þingmanna skyldu hækka og verða 

framvegis 1.101.194 krónur á mánuði.416 

 Þessi úrskurður Kjararáðs olli nokkrum deilum þar sem um mikla hækkun var 

um að ræða. Ólíkt því sem gert hafði verið áður, að þingið lækki þingfararkaupið 

með lagasetningu, rituðu formenn þeirra stjórnmálaflokka sem áttu sæti á Alþingi 

forsætisnefnd þingsins bréf þar sem þess var farið á leit við nefndina að hún 

endurskoðaði reglur um þingfararkostnað, nánar tiltekið þær starfstengdu greiðslur 

sem þingmenn ættu rétt á og eru fastar mánaðarlegar greiðslur. Í kjölfarið ákvað 

forsætisnefnd 31. janúar 2017 að lækka ferðakostnað þingmanna um 54 þúsund 

krónur á mánuði, sem nefndin taldi mega jafna við 100 þúsund krónur í 

launagreiðslu sökum skattfrelsis ferðakostnaðar þingmanna, og svo að lækka 

starfskostnað þingmanna um 50 þúsund krónur. Með þessari lækkun sem jafna 

                                                           
414 Alþingistíðindi 2005-06, 132. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 4403-4431. 
415 Alþingistíðindi 2008-09, 136. löggjafarþing. A. Þingskjöl. 1352-1358. 
416 Sbr. úrskurði Kjaradóms, sjá Viðauka I. 
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mætti til 150 þúsund króna taldi forsætisnefnd að greiðslur til þingmanna, 

þingfararkaup og fastar mánaðarlegar greiðslur til þeirra, ættu að vera innan þeirrar 

launaþróunar sem orðið hefði frá árinu 2006, er Kjararáð hóf að úrskurða um 

þingfararkaupið. Þá samþykkti nefndin að taka núgildandi lög um þingfararkaup 

alþingismanna til endurskoðunar með það að leiðarljósi að ný lög verði bæði einföld 

og gagnsæ.417 

Að lokum er rétt að vísa til frumvarps sem þingflokkur Bjartrar framtíðar lagði 

fram í október 2015 um að auka gagnsæi í launamálum þingmanna. Samkvæmt því 

frumvarpi skyldu upplýsingar um laun og allar greiðslur til þingmanna gerðar 

opinberar og aðgengilegar fyrir almenning. Hugmyndin að baki frumvarpsins var að 

með þessu mætti auka traust til Alþingis á ný.418 Ólíkt tillögu Þorvaldar Sívertsen 

árið 1847 komst frumvarp komst frumvarp Bjartrar framtíðar aldrei á dagskrá 

þingsins. 

 

Miklar breytingar áttu sér stað á tímabilinu 1975-2017. Alþingismenn slepptu í orði 

kveðnu alfarið höndum af ákvörðun þingfararkaupsins og létu ákvarðanir um það í 

hendurnar á Kjaradómi, síðar Kjararáði. Þeir létu þó til sín taka ef þeim þótti 

úrskurðaraðilinn hafa farið fram úr sér í hækkun þingfararkaups. Breytingar á 

störfum þingsins og aukning á umfangi starfa þingmanna tóku af allan vafa um að 

þingmennskan væri orðin að fullu starfi sem erfitt væri að sinna samfara annari 

atvinnu. 

 Erfitt er að sjá hvort þingmenn litu frekar á sig sem vörslumenn eða 

sendifulltrúa kjósenda. Af umræðunum að dæma virtust þingmenn margir hverjir 

líta fremur á sig sem opinbera starfsmenn, en verulegur tími fór í að ræða um að 

jafna réttindastöðu þingmanna og opinberra starfsmanna, hvort sem talað var um 

                                                           
417 Forsætisnefnd Alþingis. „Lækkun á greiðslum til þingmanna.“ Sótt 20. apríl 2017 á 

http://www.althingi.is/thingmenn/tilkynningar-um-thingmenn/laekkun-a-greidslum-til-thingmanna-

samthykkt-i-forsaetisnefnd 
418 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis nr. 55/1991 (laun þingmanna). þskj. 

266, 246. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/145/s/0266.html [Sótt á 

vefinn 20.04.2017]. 

http://www.althingi.is/thingmenn/tilkynningar-um-thingmenn/laekkun-a-greidslum-til-thingmanna-samthykkt-i-forsaetisnefnd
http://www.althingi.is/thingmenn/tilkynningar-um-thingmenn/laekkun-a-greidslum-til-thingmanna-samthykkt-i-forsaetisnefnd
http://www.althingi.is/altext/145/s/0266.html
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launaupphæðir, biðlaun eða fæðingarorlof. Þá má greina hreyfingu flokkanna frá 

kosningamiðuðum flokkum í átt að samtryggingarformi Katz og Mair þar sem 

ríkisvaldinu er beitt í þágu flokkanna. 
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6. Niðurstöður 

Haft er eftir Voltaire að allir hafi sömu trúna þegar um peninga er að ræða. Þegar 

saga þingfararkaupsins er skoðuð sést að breytingar á kjaraumhverfi alþingismanna 

hafa iðulega verið framkvæmdar í mikilli sátt á þinginu og það varð meira áberandi 

eftir því sem leið á síðari hluta 20. aldar og í upphafi þessarar. Þrátt fyrir það hafa 

iðulega einhverjir þingmenn maldað í móinn, bæði vegna efnislegrar óánægju með 

tillögurnar hverju sinni, sem og vegna þeirrar umgjarðar sem þingfararkaupið er 

ákvarðað í. Þetta hafa þó verið fáir einstaklingar sem einungis á stöku stað hafa 

megnað að koma á breytingum á tillögunum. 

 Ljóst er að eðli og hlutverk íslenska alþingismannsins hefur gjörbreyst frá því 

að hann var kallaður til þingstarfa árið 1845. Í upphafi kom hann til þings sem 

vörslumaður sem hafði það sem meginmarkmið í sínum störfum að miða að 

heildarhagsmunum þjóðarinnar, eins og dómgreind hans og félaga hans mat þá 

hverju sinni. Þeir störfuðu í upphafi í smáum vísum að kjarnaflokkum en þeir toku 

svo á sig skýrari mynd kjarnaflokka undir lok 19. aldar, og sýndu takmarkaða 

viðkvæmni fyrir skoðunum og þrýsting aðila utan þings, en þeir sóttu líka umboð 

sitt til fámenns hóps sem hafði sömu efnahagslegu stöðu og þeir. Þrátt fyrir það 

sýndu þeir skilning á afstöðu fólks utan þings varðandi þingfararkaupið og reyndu 

að koma í veg fyrir vöxt í útgjöldum ríkisins til þessa málaflokks. Þá gerðu þeir 

almenningi kleift að fylgjast með hversu miklu var varið til alþingismanna með því 

að birta launaupplýsingar þeirra í Alþingistíðindum. 

 Breyting varð á öðrum áratug síðustu aldar, samhliða miklum breytingum í 

efnahagsmálum þjóðarinnar samþykkti þingið árin 1912 og 1919 ný lög um 

þingfararkaup. Hér urðu ákveðin kaflaskipti, þingmenn hófu í auknum mæli að 

miða stöðu sína við embættismenn þjóðarinnar og þau kjör sem þeim voru fengin. 

Hefur þetta síðan verið eitt meginstefið í umræðum þingmanna um eigin kjör. Þegar 

hér var komið við sögu voru fjöldaflokkar byrjaðir að myndast og þingmenn urðu í 
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auknum mæli sendifulltrúar umbjóðenda sinna og urðu fyrir vikið mun viðkvæmari 

fyrir afstöðu og þrýstings almennings, sem tók að kjósa í síauknum mæli, til 

þingfararkaupsins. Þingmenn litu í auknum mæli á hlutverk sitt sem þjónustu við 

umbjóðendur sína. Á tímabilinu 1919-1974 urðu umfangsmestu breytingarnar á 

launaumhverfi þingmanna frá því að þingið kom saman á ný 1845. Horfið var frá 

greiðslu dagpeninga og farið að greiða fast kaup fyrir þingmennskuna, þá jukust 

ýmis viðbótarréttindi jöfnum skrefum samhliða bættum kjörum opinberra 

starfsmanna. 

 Árin 1975 fram til dagsins í dag hafa viðhaldið þróuninni, réttindi 

alþingismanna hafa haldið áfram að aukast í takt við kjör annarra starfsmanna 

ríkisins og fá dæmi til um þau kjör sem opinberum starfsmönnum eru búin sem að 

alþingismenn hafa ekki einnig ákveðið að veita sér. Á níunda áratug síðustu aldar 

hættu þingmenn þó beinum afskiptum af launakjörum sínum og fengu 

utanaðkomandi aðila, Kjaradómi og seinna Kjararáði, úrskurðarvald í þeim efnum. 

Þingið hefur þó brugðist við neikvæðu almenningsáliti á einstaka hækkunum 

þessara aðila og lækkað laun sín með lagasetningum. Á þessu tímabili voru 

stjórnmálaflokkarnir í formi kosningamiðaðra flokka, en þó örlar nokkuð á þróun í 

átt til samtryggingarflokka. Flokkarnir hafa verið duglegir, einkum síðustu ár, að 

færa sjálfum sér aukna fjármuni frá ríkinu með þeim rökum að verið sé að styrkja 

lýðræðislega innviði þjóðarinnar. Á sama tíma hefur orðið erfiðara að greina á milli 

þess hvort að þingmenn líti á sig sem vörslumenn eða sendifulltrúa kjósenda. Miklu 

nær væri að líta svo á þingmenn að þeir upplifi sig sem sendifulltrúa að hluta og sem 

embættismenn þjóðarinnar að hluta. 

 Í upphafi var þeirri spurningu velt upp hvaða áhrif þróun þingfararkaupsins 

hafði á upphaf atvinnumennsku íslenskra þingmanna. Í ljósi hinnar sögulegu 

umfjöllunar sem hér hefur verið rakin verður ekki komist að annarri niðurstöðu en 

að þingfararkaupið hafði lítil áhrif á upphaf atvinnumennskunnar. Hægt er að rekja 

atvinnumennsku íslenskra þingmanna til breytinga á launakjörum þeirra um miðjan 

sjöunda áratug síðustu aldar, þegar þeir hófu að þiggja föst árslaun fyrir störf sín, og 



 

125 

 

í upphafi þess næsta, þegar þeir bundu laun sín við launaþrep í kjarasamningum 

opinberra starfsmanna. Ástæður fyrir þessum breytingum má þó rekja til annars en 

hugmynda um hlutverk alþingismanna í íslensku þjóðfélagi, og þá einkum til tveggja 

breytinga sem höfðu átt sér stað á störfum þingmanna. Annars vegar lengdist 

þingsetan ár frá ári þangað til að hún var farin að taka verulegan hluta af árinu, ólíkt 

hinum stuttu sumarþingum sem einkenndu störf þingsins fyrstu áratugina. Hins 

vegar höfðu kjördæmi þingmanna margfaldast að stærð svo að stöðugt fór meiri tími 

í að ferðast um kjördæmið og ganga til fundar við kjósendur og aðra. Allt varð þetta 

til þess að þingmenn höfðu takmörkuð tækifæri til að stunda aðra atvinnu með fram 

þingmennskunni. Segja má því að atvinnumennska íslenskra þingmanna hafi orðið 

til sem viðbragð við breyttum aðstæðum fremur en að hún hafi sprottið af ígrundaðri 

sýn á eðli fulltrúalýðræðis. Í samræmi við það sem Max Weber hafði áður fjallað um 

voru íslensk stjórnmál frá upphafi sjöunda áratugar síðustu aldar í höndum manna 

sem byggðu lífsviðurværi sitt á launum fyrir stjórnmálaþátttöku. 

 Við skoðun á þróun þingfararkaupsins kemur í ljós að óánægju hefur gætt um 

upphæð þess nánast frá fyrsta degi, bæði af hálfu þingmanna, sem gjarnan vildu það 

hærra, og almennings sem helst vildi hafa það lægra. Ómögulegt er að sætta þessi 

sjónarmið, þingmenn hafa þó reynt ýmsar leiðir til að lægja þær öldur sem umræða 

um launakjör þeirra hafa valdið. Lengst af voru laun þeirra föst upphæð fyrir hvern 

dag sem þingið sat, seinna veitti þingið svo þingfararkaupsnefnd heimild til að 

hækka dagkaupið eftir því sem tilefni voru til. Þetta breyttist um miðjan sjöunda 

áratug síðustu aldar þegar þingið ákvað að þingmenn fengju föst árslaun í samræmi 

við kjarasamning opinbera starfsmanna, þingfararkaupsnefnd var áfram heimilt að 

hrófla við launum þingmanna. Í næsta áratugar var svo sú breyting gerð að 

þingmenn létu að mestu af afskiptum af launum sínum, er ákveðið var að fastbinda 

kjör þeirra við ákveðinn taxta í launatöflu kjarasamnings opinbera starfsmanna. Að 

endingu var svo ákveðið í upphafi níunda áratugarins að fela utanaðkomandi aðila, 

Kjaradómi, að ákveða laun þingmanna og hefur nú verið notast við það fyrirkomulag 
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í hátt í fjóra áratugi. Enginn þingmaður sem á sæti á Alþingi í dag hefur reynslu af 

öðru en að utanaðkomandi aðili ákveði laun þeirra. 

 Þrátt fyrir alla þessa snúninga þá hefur það ekki dregið úr óánægju meðal 

almennings um laun þingmanna. Fyrrverandi forsætisráðherra sagði blákalt að sér 

þætti eðlilegast að leita aftur til fyrri tíðar þar sem alþingismenn tækju sjálfir ábyrgð 

á kjörum sínum með því að ákvarða þau sjálfir en óánægja almennings kæmi í raun í 

veg fyrir að farið yrði aftur á þá braut.  

 Í upphafi voru alþingismönnum ætluð góð kjör fyrir þingsetu sína, daglaun 

þeirra voru á við margföld daglaun verkamanns. Þróun margra áratuga rýrði þó kjör 

þeirra og sífellt minnkaði bilið á milli þeirra og annarra, þangað til lítill munur var 

orðinn á kjörum þessara hópa. Þingið hefur þó síðustu áratugi aukið þetta bil á ný. 

Sést þetta helst á því að þingmenn hafa stöðugt endurmetið hvaða hópa þeir vilja 

bera sig saman við. Þegar þeir ákvörðuðu sér fyrst árslaun skipuðu þeir sér í sama 

launaflokk og háskólamenntaðir og reynslumiklir kennarar. Við næstu breytingar 

ákváðu þingmenn að miða laun sín við betur launaða embættismenn. Síðan 

Kjaradómur hóf að ákvarða laun þingmanna hafa þingmenn og héraðsdómarar 

gróflega fylgst að í launum og síðan árið 2003 hafa þessir hópar notið sömu launa. 

Ofan á þessa launaþróun þá hafa þingmenn verið duglegir síðustu áratugi að safna 

að sér flestum þeim réttindum sem opinberum starfsmönnum hefur verið veitt, ofan 

á ýmsar þær greiðslur og fríðindi sem staða þeirra sem alþingismenn veitir þeim. 

 Að þessu sögðu hafa þingmenn ekki verið iðnir að hækka kaup sitt síðan 1845. 

Í raun hafa þeir orðið stöðugt feimnari við að ræða launakjör sín opinberlega, Þótt 

málið sé skeggrætt þeirra sjálfra á milli. Ekki er hægt að draga aðrar ályktanir en að 

ótti við almenningsálitið hafi haldið launum alþingismanna niðri í gegnum tíðina. 

Þetta hefur haft alvarlega kvilla í för með sér fyrir þingið sjálft og störf þess, en þessi 

feimni þingmanna hefur alið af sér mikinn feluleik í kringum kjör þingmanna. 

Greiðslur þeirra síðustu áratugi hafa bæði verið faldar og ógagnsæjar, má til dæmis 

nefna að í upphafi áttunda áratugarins hætti þingið að birta laun þingmanna 

opinberlega í Alþingistíðindum líkt og tíðkast hafði frá fyrstu árum endurreisnar 
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þingsins. Öllu alvarlegra hefur þó verið hversu reiðubúið þingið hefur verið að fara á 

svig við lög um laun þingmanna. Mörg dæmi komu fram í fyrri köflum; þannig 

veittu þingmenn sér betri kjör á grundvelli þingsályktana og fór það svo að 

þingmenn sögðu opinberlega að laun þeirra hefðu ekki verið löglega greidd út um 

áraraðir. Þá má einnig nefna aðrar greiðslur sem þingið greiddi út án þess að hafa 

heimild til þess, meðal skýringa var að annað hefði þótt ósanngjarnt og var fremur 

stuðst við mjög víða túlkun á gildandi lögum. Slík vinnubrögð eru ekki til þess fallin 

að auka traust á störfum þingsins. Þingið hefur fulla getu til að endurskoða kjör 

þingmanna, sé pólitískur vilji fyrir hendi. 

 Á þessum öðrum áratugi 21. aldarinnar lítur út fyrir að þingið sé komið heilan 

hring frá miðri 19. öld. Mikill samhljómur er á milli orða Jóns Johnsen og Péturs 

Blöndal um að þingið þurfi að greiða góð laun fyrir þingmennsku, að öðrum kosti 

bjóði góðir menn sig ekki fram til starfa. Oft hefur þetta samasemmerki verið sett á 

milli launa og gæði starfsmanna. Þrátt fyrir nær stöðugt tal þingmanna um að laun 

þeirra séu ekki nægilega góð hefur aldrei orðið vöntun á frambjóðendum til 

þingstarfa, það er hin tölulega staðreynd. Um gæði þeirra sem veljast á þing verða 

svo þingmenn sjálfir og kjósendur að dæma. Árið 1847 streymdu bænaskrár til 

Alþingis þar sem farið var fram á lækkun launa alþingismanna. Þessu var hafnað og 

í staðinn lagt til að ferðakostnaður þingmanna yrði lækkaður, þó að því væri á 

endanum líka hafnað. Í janúar 2017 kom forsætisnefnd þingsins saman í kjölfar 

mikillar óánægju með launahækkanir þingmanna. Taldi hún ekki ástæðu til að 

bregðast við launahækkuninni en ákvað að lækka ýmsar starfsgreiðslur til 

þingmanna til að lægja öldurnar. Segja má að þingið og þjóðin sé aftur komin á 

byrjunarreit. Samhliða ákvörðun forsætisnefndar stendur til að endurskoða launakjör 

þingmanna frá grunni. Afar ólíklegt er að víðtæk sátt náist um slíka endurskoðun en 

slík sátt hefur í það minnsta látið á sér standa síðustu 172 ár. 
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Viðauki I 

Þingfararkaup alþingismanna 1845-2017419 

 

Dagpeningar alþingismanna 1845-1963 

1845-1877  3 ríkisbankadalir á dag (jafngildi 6 íslenskra króna) 

1877-1912  6 krónur á dag 

1912-1919  8 krónur á dag en 10 krónur til þingmanna utan Reykjavíkur 

1919-1940  12 krónur á dag 

1941-1945  15 krónur á dag 

1945-1946  19,50 krónur á dag 

1946-1949  24,375 krónur á dag  

1949   87,75 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1950   97,34 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1951   103,44 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1951   113,20 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1952   116,25 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1952   119,91 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1952   121,74 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1952-1953  125,44 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1953   181,17 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1953-1954  181,90 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

                                                           
419 Upplýsingar um dagkaup alþingismanna voru fengnar úr alþingisreikningum sem birtust í D deild 
Alþingistíðinda frá árinu 1920-1964. Upplýsingar um mánaðarlaun alþingismanna frá árinu 1981 til 2017 voru 
fengnar úr úrskurðum Kjaradóms, síðar Kjararáði. 



 

134 

 

1954   182,63 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1955   184,10 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1955   199,26 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1955   205,98 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1956   222,30 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1956   224,90 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1956   231,40 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1957   236,60 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1957   237,90 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1958   249,80 krónur á dag (með 83% verðlagsuppbót) 

1958   267,08 krónur á dag (með 85% verðlagsuppbót) 

1958   292,27 krónur á dag (með 102% verðlagsuppbót) 

1959   253,21 krónur á dag (með 75% verðlagsuppbót) 

1959   245,21 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1960-1961  253,21 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1961-1962  288,15 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1962-1963  320,66 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

1963   465,00 krónur á dag (með verðlagsuppbót) 

 

Mánaðarlaun 1964-2017 

1964-1969  11000 krónur á mánuði 

1969-1971  18775 krónur á mánuði 

1971    56000 krónur á mánuði   

1980   850000 krónur á mánuði 
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1980   1200000 krónur á mánuði 

 

Gjaldmiðilsbreyting 1981 

Dags. hækkana    Þingfararkaup  Þingfararkaup kr. á mán.   

skv. Kjaradóm/Kjararáði  krónur á mánuði  á föstu verðl. (04.2017)420 

02.01.1981    12000    508198 

24.09.1981    14969    538581 

05.01.1982    15455    505868 

20.09.1982    24690    594299 

01.10.1982    26245    631729 

01.01.1983    26796    548895 

01.03.1983    27627    491442 

01.10.1983    38356    438402 

01.03.1984    40274    431882 

01.06.1984    41079    420744 

01.09.1984    42311    420143 

01.11.1984    56170    544690 

01.12.1984    56970    526902 

01.06.1985    61812    487821 

01.08.1985    63295    473498 

01.10.1985    66144    471856 

01.11.1985    68128    475495 

01.02.1986    71535    462251 

                                                           
420 Hér var notast við verðlagsreiknivél Hagstofu Íslands. https://hagstofa.is/verdlagsreiknivel  

 

https://hagstofa.is/verdlagsreiknivel
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01.06.1986    73723    469671 

01.03.1986    75900    498088 

01.06.1986    78223    498339 

01.10.1986    88963    549140 

01.01.1987    97698    572328 

01.03.1987    111864   636399 

01.06.1987    115052   625234 

01.10.1987    119919   607892 

01.01.1988    123516   573657 

01.02.1988    125987   580260 

01.03.1989    144274   543471 

01.05.1989    149107   539079 

01.06.1989    152089   534136 

01.09.1989    154370   520681 

01.11.1989    156686   510575 

01.01.1990    159036   504838 

01.05.1990    161422   494072 

01.12.1990    165985   493850 

01.03.1991    170632   501834 

01.06.1991    175018   499418 

01.08.1992    177993   487428 

01.09.1995    195000   495200 

01.04.1997    211700   544807 

01.01.1998    220168   533672 
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01.01.1999    228204   545967 

09.05.1999    295000   696353 

01.01.2000    303850   687302 

01.04.2001    324816   695480 

01.01.2002    334560   667742 

01.06.2002    344597   683805 

01.01.2003    368719   725615 

11.05.2003    437777   854114 

01.01.2005    450910   833512 

01.07.2005    459929   837712 

01.01.2006    497459   880825 

01.07.2006    485570   815854 

01.10.2006    503051   835651 

01.01.2007    517639   857562 

01.07.2007    531098   859994 

01.01.2008    541720   848286 

01.05.2008    562020   816423 

01.01.2009    520000   686771 

01.06.2011    545480   635442 

01.10.2011    589559   677810 

01.03.2012    610193   682782 

01.03.2013    630024   678178 

01.02.2014    651445   687903 

01.03.2015    712030   738346 
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01.06.2016    762940   773202 

01.11.2016    1101194   1110612 

 


