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Útdráttur 

Tíu ár eru liðin frá því að skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og 

orsakir falls íslensku bankanna árið 2008 kom út. Í skýrslunni var m.a. rannsökuð 

einkavæðing ríkisbankanna og gagnrýndi rannsóknarnefndin margt í söluferlinu. Í 

stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar eru áætlanir um að selja bæði Íslandsbanka og stóran 

hluta Landsbankans á kjörtímabilinu. Vegna Covid-19 var hætt við áformin. Samþykkt voru 

ný lög á Alþingi árið 2012 um sölu eignarhluta ríkisins á fjármálastofnunum. Árið 2018 kom 

út Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið og með útgáfu hennar og nýrra laga er lögð 

áhersla á að læra af mistökum fortíðar með því að hafa meira gagnsæi í söluferli 

fjármálastofnana og tryggja jafnræði meðal bjóðenda.  

Í ritgerðinni er rannsakað hvort það leynist tækifæri til spillingar í nýrri löggjöf um sölu 

fjármálastofnana í eigu hins opinbera. Gerð var eigindleg tilviksathugun og voru sérfræðingar 

í einkavæðingu inntir eftir áliti sínu á nýjum lögum. Niðurstaðan var sú að viðmælendur 

rannsóknarinnar töldu að núverandi löggjöf um sölu fjármálastofnana sé mikil breyting til 

batnaðar frá fyrra söluferli en þar liggi þó tækifæri til spillingar. Gerð var áhættugreining 

m.t.t. spillingar á þeim þáttum í löggjöfinni sem gagnrýndir voru af viðmælendum. Þetta var 

einnig gert með eldra söluferli. Byggist fræðilegur grunnur rannsóknarinnar á tveimur 

kenningum, annars vegar kenningu sameiginlegra aðgerða og hins vegar kenningunni um 

skynsamlegt val. Rætt verður um þriðju kenninguna sem er kenningin um hæfni 

embættismanna í skrifræði í tengslum við hugmynd höfundar að breytingum á söluferli 

fjármálastofnana. Gengur hugmyndin út á að takmarka möguleika til spillingar. Með efni 

rannsóknarinnar í huga er rætt um sögu bankanna og einkavæðingu þeirra og gagnrýni 

Rannsóknarnefndar Alþingis á framkvæmd einkavæðingar. Spilling er skilgreind og rætt er 

um ráðherraábyrgð og eftirlitshlutverk Alþingis. Rætt er um hvað felist í gæðum stofnana og 

yfir hvaða stjórntækjum kjörnir fulltrúar hafa yfir að ráða og hvernig hægt væri að nota þau 

til að draga úr spillingu. Einnig er stuttlega rætt um hagsmunaskráningu kjörinna fulltrúa og 

siðareglur.  

Eldri hugsanir um spillingu ganga út frá því að einstaklingar sem taki þátt í slíku séu 

siðlausir. Í dag er frekar einblínt á gæði stofnana, þ.e. ef eftirlit er slakt, refsingar engar og 

litlar líkur að upp komist þá eru meiri líkur á því að einstaklingar falli í freistni og taki þátt í 

spillingu.  
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Abstract 

The Special Investigation Commission´s report on the collapse of the Icelandic 

banking system was issued in 2010. It documents an extensive investigation on how the 

banks were privatized, a process criticized by the Commission. In a coalition agreement for 

the current cabinet, a clause concerning state owned banks stipulates reducing the banking 

system and liquidating both Íslandsbanki and Landsbanki Íslands during this term of office. 

Due to the Coronavirus, these plans have been canceled. Issued in 2018, the White Paper sets 

out a future vision for the financial system in Iceland emphasizing learning from past 

mistakes, increasing transparency and ensuring equality among bidders. In 2012, a new 

legislation on the selling of shares in state owned financial institutions was issued in Althingi. 

This thesis addresses a potential opportunity for corruption in the new legislation 

dealing with the selling of shares in state owned financial institutions. The research´s 

theoretical background is based on two theories, Rational Choice Theory and the Collective 

Action Theory. The third theory, Bureaucracy and Corruption, will be discussed in 

connection with the author´s idea of how to reduce corruption. A Case Study was constructed 

within a Qualitative research tradition. Experts in privatization were interviewed regarding 

the new legislation on the selling of financial institutions. The interviewees saw it as a great 

improvement from the previous sales process but noted a risk for corruption in the process. 

Considering the expert´s criticism, a risk analysis of corruption is presented in the findings. 

Additionally, the essay includes a discussion about privatization, a brief overview of the state 

owned banks’ history and their privatization and the contested concept of corruption will be 

defined and explained. Furthermore, the essay debates the Icelandic constitutional order, the 

supervisory capacity of Althingi and how it is constructed in relation with ministerial 

responsibility. The register of interests and a code of ethics for the members of Althingi will 

be deliberated. Finally, there is a discussion on what constitutes the integrity of institutions 

and what sort of Tools of Public Action elected representatives have to reduce corruption. 

Previously, ideas on corruption largely saw perpetrators as ethically flawed. In the 

current environment however, the focus tends to be on the integrity of institutions and their 

capacity to influence the probability of individuals engaging in corrupt behavior. Corruption 

in the public sector can occur if individuals have discretionary power, payoffs for corruption 

are large, supervision is rather low, punishment mild and the regulatory system ineffective. 

By changing the institutional environment there is a way to influence the level of corruption. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu 

við Háskóla Íslands og fjallar um spillingu tengda sölu fjármálastofnana í eigu hins opinbera.  

Eftir að fjármálahrunið reið yfir Ísland árið 2008 jókst áhugi höfundar á að rannsaka 

spillingu, afleiðingar hennar og hvernig koma megi í veg fyrir að slíkir atburðir endurtaki sig.  

Það var ekki fyrr en haustið 2015 þegar höfundur hóf störf í Menntaskólanum við Hamrahlíð 

að ritstörfin hófust af einhverri alvöru. Hvatning þessa dásamlega fyrrum samstarfsfólks var 

mikil og ómetanleg. Höfundi var mikill sómi sýndur að hafa kynnst þessum einstaka hóp og 

vera ætíð hluti af honum. Einnig vill höfundur vill líka þakka yndislegu vinkonum, þeim 

Lilju, Margréti, Sigríði, Rakel, Bergdísi og Katrínu fyrir endalausa hvatningu.  

Hjartans þakkir færi ég yfirlesurum verksins fyrir að gera þetta læsilegt, Auði, Níelsi, 

Ragnhildi, Margréti, Kristínu V., Ásdísi B., og Lárusi sem annað hvort lásu yfir hluta eða 

verkið í heild sinni. Höfundur ber þó ábyrgð á verkinu í heild sinni, orðavali og innihaldi.  

Einnig vil ég þakka fjölskyldunni minni fyrir hjálpina, endalaust þolinmóðum eiginmanni, 

dásamlegri systur, yndislegum systkinabörnum og síðast en ekki síst fallegu börnunum 

mínum sem gefið hafa höfundi meira næði til skrifa en hægt var að krefjast af þeim miðað við 

aldur og þroska. Innilegar þakkir fá viðmælendur rannsóknarinnar, því án þessa heiðarlega, 

vel menntaða og eldklára sómafólks sem gaf höfundi af tíma sínum hefði ritsmíðin aldrei 

orðið að veruleika.   

Sérstaklega vildi ég þakka leiðbeinanda ritgerðarinnar, Gunnari Helga Kristinssyni prófessor 

í stjórnmálafræði, góðar og málefnalegar ábendingar. Ótæmandi viska hans og þekking á 

málefninu kveikti enn meiri áhuga á spillingu en ég hafði í upphafi. Ég er mjög þakklát og 

auðmjúk fyrir þennan lærdómsríka kafla í lífi mínu og geng frá verkinu ríkari á svo margan 

hátt.  

Að endingu vil ég færa sérstakar þakkir til hjartahlýju og einstaklega hæfileikaríku vinkonu 

minnar, Kristínu Stefánsdóttur fyrir að láta undirritaða alltaf trúa því að verkið yrði klárað 

meðan höfundur taldi það óhugsandi. Þessi sannfæring fleytti höfundi yfir lokamarkið.  

  



 

9 
 

1. Inngangur 

Fjármálastofnanir gegna lykilhlutverki í efnahagslífi hverrar þjóðar og gilda um þær 

margvíslegar reglur sem ekki eiga sér hliðstæðu í öðrum atvinnugreinum (Páll Hreinsson, 

Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010:49). Eftir hrun fjármálakerfisins 2008 

varð veruleg breyting á aðkomu hins opinbera að viðskiptabönkum og sparisjóðum. 

Eignarhaldið á fjármálastofnunum í eigu hins opinbera hefur tekið enn frekari breytingum 

eftir þann tíma og hefur nú íslenska ríkið eignast öll hlutabréf í Íslandsbanka og nánast öll í 

Landsbankanum (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2020:3). Eignaraðild hins opinbera í 

Landsbankanum er 98,2% (Landsbankinn hf., e.d.). Í lok febrúar 2018 var tilkynnt um að 

Kaupskil ehf. hefðu keypt 13% hlut íslenska ríkisins í Arion banka en íslenska ríkið á ennþá 

Íslandsbanka og Landsbanka (Íslandsbanki, e.d; Stígur Helgason, 2018). Í sáttmála núverandi 

ríkisstjórnar Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar- græns framboðs 

um ríkisstjórnarsamtarfs segir m.a: 

Eignarhald ríkisins á fjármálafyrirtækjum er það umfangsmesta í Evrópu og vill 

ríkisstjórnin leita leiða til að draga úr því. Ljóst er þó að ríkissjóður verður leiðandi 

fjárfestir í að minnsta kosti einni kerfislega mikilvægri fjármálastofnun. (Stjórnarráð 

Íslands, 2017:19). 

Með þessum orðum var ljóst að selja ætti Íslandsbanka og Landsbanka á yfirstandandi 

kjörtímabili þessarar ríkisstjórnar. Samkvæmt fjármála- og efnahagsráðuneytinu hefur 

áformum ríkisins um að selja eignarhluta í bönkunum verið slegið á frest á kjörtímabilinu 

vegna efnahagsástandsins sem skapast hefur vegna kórónuveirufaraldursins (Sigríður D. 

Auðunsdóttir, 2020).  

Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur eignafyrirsvar fyrir hönd ríkisins (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2017:9). Í eigendastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki segir um 

markmið um sölu og eignarhald til framtíðar að annars vegar skulu ásættanleg skilyrði vera 

fyrir hendi áður en eignarhluti er seldur og hins vegar að gætt sé að langtímahagsmunum 

ríkissjóðs að teknu tilliti til áhættu. Litið hefur verið á eignarhald ríkisins á hlutum í 

íslenskum fjármálafyrirtækjum sem tímabundna ráðstöfun, þótt ástæða gæti verið til að halda 

fyrirtækjunum áfram í eigu hins opinbera (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2020:7). 

Einkavæðing ríkisbankanna átti eftir að hafa víðtæk áhrif á íslenskt samfélag. 

Rannsóknarnefnd Alþingis sem sett var á laggirnar til að rannsaka aðdraganda og orsakir falls 

íslensku bankanna 2008 fjallaði ítarlega um sölu Landsbankans og Búnaðarbankans til 
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einkaaðila. Ferlið var talið ógegnsætt og ýjað var að pólitískum helmingaskiptum. Í 

siðfræðihluta skýrslunnar var lögð áhersla á að draga megi þann lærdóm af viðskiptunum að 

framvegis skuli starfa eftir skýrum verklagsreglum og viðhafa vönduð vinnubrögð og 

gagnsæi Sé ekki gætt að þessu tvennu er hætta á að tortryggni ríki um framkvæmdina og að 

ekki náist sátt um viðskiptin (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir, 

2010:30-31). Í lok árs 2018 gaf fjármálaráðuneytið út Hvítbók um framtíðarsýn 

fjármálakerfisins og er ástæðan fyrirhuguð sala ríkisins á Íslandsbanka og Landsbanka. Segja 

skýrsluhöfundar Hvítbókar að á þessum tímamótum sé tilefni til að staldra við og draga 

lærdóm af reynslu fyrri ára (Guðjón Rúnarsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Kristrún Tinna 

Gunnarsdóttir og Lárus L. Blöndal, 2018:7).  

Þáverandi fjármála-og efnahagsráðherra, Oddný G. Harðardóttir, lagði fram frumvarp til laga 

á 141. löggjafarþingi um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum og tóku þau 

gildi 3. janúar 2013. Varð þá til nýr lagarammi um söluferli fjármálastofnana. Þar er skýrt 

kveðið á um hvernig söluferli eigna hins opinbera eigi að vera háttað. Bankasýsla ríkisins 

sem heyrir beint undir fjármála- og efnahagsráðherra fer skv. 2 mgr., 1. gr. með eignarhluta 

ríkisins í fjármálafyrirtækjum samkvæmt eigendastefnu ríkisins á hverjum tíma (Lög um 

Bankasýslu ríkisins nr. 88/2009). Bankasýslunni ber að gera tillögur til ráðherra um hvort og 

hvenær eigi að selja eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum sem og að undirbúa og vinna 

að tillögum um sölu fyrrgreindra eignarhluta (Lög um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í 

fjármálafyrirtækjum nr. 155/2012).  

Í frumvarpi með lögunum segir: 

Ljóst má vera að afdráttarlausar reglur með skýrri umgjörð þurfa að gilda um sölu á 

eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis 

sýnir fram á nauðsyn þess, þar sem sett er fram sú skoðun að við söluna á bönkunum 

árin 2002–2003 hafi Alþingi haft ríkar ástæður til að taka afstöðu til 

grundvallarforsendna varðandi sölu og fyrirkomulag hennar í sérstakri löggjöf um 

söluheimildina. Taka má undir, að fyrri aðkoma Alþingis við undirbúning á sölu á 

eignarhlutum í viðskiptabönkum hafi ekki verið nægjanleg. Hér þarf breytingu á, svo 

enginn vafi leiki á að jafnræði og gagnsæi sé tryggt við sölu eignarhluta í 

fjármálafyrirtækjum. Ferlið þarf að vera skýrt, meginsjónarmið skilgreind og hlutverk 

hvers aðila í söluferlinu greinilegt (Þingskjal 151, 2012-2013, bls.8). 
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Rannsóknarspurningin var eftirfarandi: Hverjar eru hætturnar við sölu fjármálastofnana í 

eigu hins opinbera á Íslandi?  

Til þess að geta svarað rannsóknarspurningunni og dregið ályktanir um efnið þá var gerð 

eigindleg rannsókn sem byggð var á viðtölum við sérfræðinga í einkavæðingu. Fóru viðtölin 

fram í lok árs 2018 og fram til loka ársins 2020. Einnig voru skoðaðar skriflegar heimildir, 

opinberar skýrslur, lög og annars konar gögn. Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða spillingu 

tengda einkavæðingu fjármálafyrirtækja í eigu hins opinbera á Íslandi og hvort hægt sé að 

tryggja með óyggjandi hætti að með nýju söluferli sé ekki hægt að handvelja kaupendur eins 

og dæmi úr fortíðinni hafa sýnt.  

Út frá framangreindri rannsóknarspurningu var sett fram eftirfarandi tilgáta: 

Það eru tækifæri fyrir pólitíska spillingu í núverandi einkavæðingarferli fjármálastofnana.  

Fræðigrunnurinn sem lagður er til grundvallar rannsókninni er kenning sameiginlegra 

aðgerða (e. Collective Action Theory) og kenningin um skynsamlegt val (e. Rational Choice 

Theory). Í tengslum við seinni kenninguna verður rætt annars vegar um hvaða þættir séu 

undirstaða freistingar (e. The Structure of Temptation) eða m.ö.o. hvaða þættir hafi áhrif á 

tilhneigingu einstaklinga að taka þátt í spillingu og hins vegar kostnaðargreiningu (e. Cost 

Benefit Analysis). Kostnaðargreining lýtur að því að opinber starfsmaður greinir kostnað og 

ábata af spillingu. Taki hann eigin hagsmuni fram yfir hagsmuni almennings, verður spilling 

fyrir valinu, telji hann hana sér til hagsbóta. Einnig er spilling skilgreind, áhrif hennar og 

afleiðingar, sem og staða spillingar á alþjóðavísu. Rætt verður um þriðju kenninguna sem er 

Kenningin um hæfni embættismanna í skrifræði (e. Bureaucracy and Corruption) í tengslum 

við hugmynd höfundar að breytingum á söluferli fjármálastofnana. Gengur hugmyndin út á 

að takmarka möguleika til spillingar. Einkavæðingarferlinu verður gerð ítarleg skil, þá eldri 

lögum um fjárreiður ríkisins nr. 88/1997 sem og nýrri löggjöf; lögum um sölumeðferð 

eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum nr. 155/2012. Einnig er rætt um hættur sem leynst 

geta í sjálfu einkavæðingarferlinu. Fjallað er um aðgengi og valdbeitingu hins opinbera, þá 

um stjórnskipan Íslands, ráðherraábyrgð og eftirlitshlutverk Alþingis með störfum ráðherra. 

Ennfremur verða rædd gæði stofnana í tengslum við óhlutdrægni í beitingu opinbers valds og 

komið verður inn á hagsmunaskráningu kjörinna fulltrúa og siðareglur. Að endingu er rætt 

um stjórntæki hins opinbera og hvernig hægt sé að beita þeim.  
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Markmið rannsóknarinnar var að greina hvort tækifæri væru fyrir spillingu í einkavæðingu 

fjármálafyrirtækja hér á landi miðað við núverandi löggjöf. Einnig hvort viðmælendur teldu 

brotalamir geta verið í ferlinu og teldu þeir svo, hvar þær væri þá að finna.  

Gildi rannsóknarinnar er að skoða hvort einkavæðing fjármálafyrirtækja á Íslandi sé þannig 

úr garði gerð að tryggt sé að jafnræði, gagnsæi og samkeppnisjónarmið séu höfð að leiðarljósi 

og hvort vel hafi tekist til að búa til löggjöf þar sem hlutdræg sjónarmið fái ekki rými.  

Efnið er mikilvægt í ljósi þeirra atburða sem gerðust hér í kjölfar hrunsins. Áríðandi er að 

upplýsa almenning um að sala á ríkiseignum, þá sér í lagi sala á fjármálastofnunum, sé byggð 

á faglegu mati, jafnræði og gagnsæi, en ekki geðþótta valdhafa hverju sinni. Höfundi er ekki 

kunnugt um að efnið hafi verið mikið rannsakað og ekki er mörgum ritgerðum til að dreifa 

um það, en talsvert hefur verið skrifað um einkavæðingu. Það er því von höfundar að þessi 

ritsmíð komi til með að bæta einhverju þar um. 
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2. Kenningargrundvöllur rannsóknar 

Þessi kafli fjallar um kenningarnar sem leggja rannsókninni fræðilegan grunn. Þær eru 

Kenning sameiginlegra aðgerða og Kenningin um skynsamlegt val. Drepið verður lauslega á 

Umboðskenninguna (e. Principal-Agent model) sem hefur verið ráðandi í umræðunni um 

spillingu. Í samræmi við tilgátuna sem sett er fram í ritgerðinni er kenningunni um 

skynsamlegt val gerð skil og í því sambandi rætt um rannsókn sem gerð var í Svíþjóð, þar 

sem skoðað var hvort spilling hefði aukist í kjölfar umbóta í anda Nýskipan í ríkisrekstri. 

Fólu umbæturnar m.a. í sér einkavæðingu ríkisfyrirtækja. Í tengslum við Nýskipan í 

ríkisrekstri verður annarri kenningu gerð skil, Undirstaða freistingar. Hún snýst í 

meginatriðum um hvað hefði áhrif á tilhneigingu einstaklinga til að taka þátt í spillingu. Rætt 

verður um þriðju kenninguna sem er kenningin um hæfni embættismanna í skrifræði í 

tengslum við hugmynd höfundar að breytingum á söluferli fjármálastofnana. Gengur 

hugmyndin út á að takmarka möguleika til spillingar í söluferlinu. Jafnframt verður stutt 

umfjöllun um skrifræði í íslenskri stjórnsýslu. Einnig verður spilling skilgreind og þættir 

tengdir spillingu ræddir, t.d. tegundir hennar og ásjóna í löndum þar sem spilling er ekki talin 

vera mikið vandamál eins og í Svíþjóð og á Íslandi. Einnig er rætt um þau lög sem gilda um 

einkavæðingu fjármálafyrirtækja í eigu hins opinbera í dag sem og hvernig söluferlinu var 

háttað áður. Skoðað verður líka hvernig hættur geta leynst í einkavæðingarferlinu sjálfu og 

hvernig hægt væri að forðast þær. Einnig verður rætt um stjórntæki hins opinbera sem eru 

þær aðferðir sem hið opinbera getur notað til að takast á við þau verkefni og úrlausnarefni 

sem stjórnvöldum ber að sinna. Síðan verður stjórnskipan Íslands gerð skil ásamt 

ráðherraábyrgð. Því næst verður rætt um aðgengi að opinberu valdi og beitingu þess, auk 

umræðu um óhlutdrægni sem æskilega hugmyndafræði opinberra starfsmanna. Í því 

sambandi verður rætt um gæði stofnana, því þar sem gæði eru mikil ríkir óhlutdrægni í 

afgreiðslu mála. Í tengslum við gæði stofnana verður rætt um traust á stofnunum á Íslandi 

sem og hagsmunaskráningu og siðareglur kjörinna fulltrúa hér á landi.  

2.1 Kenningar um spillingu  

2.1.1 Umboðskenningin 

Umboðskenningin er sú kenning sem hefur verið ráðandi í umræðunni um spillingu, 

bæði innan stjórnmálafræði og hagfræði. Samkvæmt kenningunni myndast tækifæri til 

spillingar í samskiptum tveggja aðila, annars vegar umboðsmanna (e. Principals) og hins 

vegar fulltrúa (e. Agents). Byggir kenningin á tveimur lykilforsendum: 
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Sú fyrri er að aðilarnir hafi mismunandi markmið; umboðsmennirnir eigi að standa vörð um 

hagsmuni almennings og fulltrúarnir misnoti aðstöðu sína ef og þegar slík tækifæri bjóðast, 

svo framarlega sem það borgi sig fyrir viðkomandi.  

Annar möguleiki fyrir fulltrúana væri að fylgja hagsmunum umbjóðendanna.  

Seinni forsendan snýr að því að fulltrúinn búi yfir ríkari upplýsingum en umboðsmaðurinn 

sem leiðir til ójafnvægis milli aðilanna. Samkvæmt kenningunni á sér stað valdaframsal frá 

umboðsmönnunum til fulltrúanna til þess að koma í framkvæmd ýmsum verkefnum á vegum 

hins opinbera. Spilling á sér stað þegar fulltrúinn svíkur umbjóðandann og setur hagsmuni 

sína í forgang. Svigrúm til svika skapast vegna þess að aðilarnir hafa ekki sömu 

upplýsingarnar. Það er mismunandi hver er í hlutverki hinna heiðarlegu umboðsmanna og 

hver er í hlutverki hinna sjálfmiðuðu fulltrúa. Þegar átt er við pólitíska spillingu þá eru 

stjórnmálamenn í hlutverki fulltrúanna og almenningur er umbjóðendurnir. Til þess að draga 

úr spillingu samkvæmt kenningunni þá ætti umboðsmaðurinn að reyna að koma í veg fyrir að 

fulltrúinn taki þátt í spillingu, t.d. með því að draga úr umþóttunarvaldi og auka ábyrgð. 

Samkvæmt fyrrgreindu eru stjórnmálamennirnir þeir sem mestu hafa að tapa ef draga á úr 

spillingu. Því kemur lítil hvatning frá þeim til breytinga sem hindruðu spillingu. Mikilvægt er 

að taka fram, að samkvæmt kenningunni þá virðist spilling eingöngu liggja hjá fulltrúunum 

og er það því óhjákvæmilega hlutverk umboðsmannanna að taka á vandamálinu. Séu 

umboðsmennirnir einnig spilltir, þá er kenningin hálf gagnslaus sem greiningartæki, því þá 

eru engir aðilar til að hafa eftirlit með og refsa fyrir spillingu (Persson, A., Rothstein, B., og 

Teorell, J., 2010:4-5).   

Að lýðræðislegar kosningar virki til að kjósa burtu spillta stjórnmálamenn er einfaldlega ekki 

til staðar (Rothstein, B., Teorell, J., 2018:89; Rothstein, B., 2011:231). Spilltir 

stjórnmálamenn eiga oft endurkvæmt inn á þing og stundum oftar en einu sinni. Ein ástæða 

þess er að sumir kjósendur telja spillta stjórnmálamenn hæfari til að stjórna heldur en aðra 

minna spillta mótframbjóðendur þeirra. Önnur ástæða gæti verið að kjósendur skorti 

upplýsingar um hegðun stjórnmálamannsins. Fleiri ástæður mætti til telja (Golden., M.A. og 

Fisman, R., 2017:204-205,231).  

2.1.2 Kenning sameiginlegra aðgerða 

Önnur kenning sem rætt hefur verið um í tengslum við spillingu nefnist kenning 

sameiginlegra aðgerða. Hún byggist á þeirri hugmynd að ákvarðanir fulltrúa eru háðar því 

hvernig þeir telja að aðrir fulltrúar hagi sér. Sem dæmi má nefna að ef almenningur telur að 
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athæfi eins og að svíkja undan skatti, misnotkun á velferðarkerfinu og spilling sé útbreitt, þá 

er líklegra að almenningur taki þátt í slíku. Þetta er ástæðan fyrir mikilli fylgni á milli mikils 

almenns trausts og lítillar spillingar. Kenningin skýrir af hverju einstaklingar taka þátt í 

spillingu í löndum þar sem vandamálið er kerfisbundið, jafnvel þótt þeir telji slíkt siðferðilega 

rangt. Þeir ganga út frá að það sé tilgangslaust að berjast gegn spillingu eða hafa hreinlega 

ekki efni á því. Spilling er jafnvægi sem viðhelst vegna fyrrgreinds hugsanagangs (Rothstein 

o.fl., 2018:89). Það sem gera þarf til að draga úr spillingu, samkvæmt kenningunni, eru 

miklar breytingar á stuttu tímabili (e. Big-bang type of change) (Rothstein, 2011:228).   

Kenning sameiginlegra aðgerða dregur ekki í efa hugsanlegt mikilvægi eftirlits og að 

refsingum sé beitt til að berjast gegn spillingu eins og lagt er upp með í umboðskenningunni, 

heldur er hér dregin í efa sú ályktun að til sé a.m.k. einn hópur umbjóðenda í hverju samfélagi 

sem er til í að taka þetta hlutverk að sér. Að þessu leyti er kenning sameiginlegra aðgerða ólík 

umboðskenningunni. Í kenningu sameiginlegra aðgerða er lagt til grundvallar að allir 

einstaklingar; fulltrúar, umboðsmenn og aðrir, séu eins. Þetta þýðir ekki að allir séu spilltir 

heldur er átt við að hér sé um gagnkvæma skynsemi að ræða og er skynsemin háð væntingum 

um hvernig aðrir hagi sér (Peerson o.fl., 2010:5).  

Baráttan gegn spillingu hefur verið efst á stefnuskrá allra helstu alþjóða- og hjálparstofnanna 

í heiminum nú um nokkurt skeið. Það er engin tilviljun að aðaláherslan hefur verið á Afríku 

þar sem spilling ríkja er talin mest. Þessar stofnanir eru t.d. Alþjóðabankinn, 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Evrópusambandið. Þrátt fyrir að mikið fé hafi runnið til 

málaflokksins hefur lítið breyst. Jafn mikil spilling ríkir og áður og sumstaðar hefur hún 

aukist. Aðferðir til að draga úr spillingu hafa fengið aukna athygli og hafa allar ofangreindar 

alþjóðlegar stofnanir, ásamt öðrum, notað aðferðir sem byggja á umboðskenningunni. Þær 

eru m.a. að setja á fót ýmsar eftirlitsstofnanir svo og stofnanir sem berjast gegn spillingu, 

auka gagnsæi, styrkja lýðræðislegar kosningar, styðja frjálsa fjölmiðlun, auka sjálfstæði 

dómstóla og hækka laun opinberra starfsmanna (Peerson o.fl., 2010:2,6,8). Ef spilling virkaði 

samkvæmt umboðskenningunni, þá þyrfti aðeins að skipta út hvatanum sem fær fulltrúann til 

að taka þátt og herða refsingar, svo ekki taki því að ástunda spillingu. Sé þjóðfélagið 

gagntekið af ótta sem vegur þyngra en græðgi, þá gengur þessi aðferðafræði upp. Gallinn við 

kerfið er að það leiðir til þess að ástandið verður að annars stigs vandamáli sameiginlegra 

aðgerða (e. A Second-level Collective Action Problem). Það eina sem fengi fulltrúana til að 

breyta um hegðun væri að setja á fót stofnun sem fengi þá til að treysta því að aðrir fulltrúar 

væru ekki þátttakendur í spillingu. Að koma á fót slíkri stofnun er í sjálfu sér vandamál 
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sameiginlegra aðgerða (Rothstein, 2011:231). Einungis með þessari aðferð væri hægt að ná 

nýju jafnvægi fyrir félagslegar og hagrænar breytingar (Rothstein, 2011:228). 

En hví skyldu fulltrúar, sem hafa ávinning af spillingu, vilja breytingar og koma upp 

stofnunum sem leitast við að breyta fyrirkomulaginu? Frá þessu sjónarhorni virðist spilling 

því einungis festast í sessi. Stofnun sem leyst gæti verkefnið yrði að vera óhlutdræg (e. 

Impartial), sem gæti tryggt að fulltrúar uppfylli skyldur sínar. Í löndum þar sem dómstólar 

eru sjálfstæðir og heiðarlegir, til eru stofnanir sem vinna gegn spillingu, gott eftirlitskerfi er 

til staðar, lög tryggja upplýsingafrelsi og frjálsa fjölmiðlun og mannréttindi og frelsi eru virt, 

auðvelduðu slíkar stofnanir pólitíska ábyrgð og spornuðu gegn spillingu. En í löndum þar 

sem ríkir kerfisbundin spilling ganga slíkar stofnanir gegn fyrrnefndum réttindum og halda 

aftur af þróun í átt að lýðræðislegum stjórnarháttum (Rothstein, 2011:231,233, 235). Taka 

verður fram að óformlegar stofnanir eins og t.d. spilling eru jafn mikilvægar og formlegar 

stofnanir (Rothstein, 2011:229, 245). Ef almenningur hefur alltaf búið við að þurfa að greiða 

mútur fyrir nauðsynlega þjónustu er spilling hluti af nærumhverfi þess og verður því 

óformleg stofnun. Þetta ástand hefur skapast vegna sögu þeirra stofnana sem almenningur og 

fulltrúarnir búa við (Rothstein, 2011:233). Það er afar ólíklegt að í löndum þar sem spilling er 

landlæg, leiði stigvaxandi breytingar til góðra stjórnarhátta (e. Good Governance). Hugsa ætti 

um spillingu sem vanda sameiginlegra aðgerða, eða félagslega gildru (e. Social Trap), en ekki 

sem umboðsvanda (Rothstein, 2011:228-229).  

Ekki er hægt að bera saman spillingu í þeim löndum þar sem mikil spilling ríkir og í þróuðum 

ríkjum eins og á Vesturlöndum þar sem er lítil spilling. Á Vesturlöndum er spilling talin vera 

einstaklingsbundin brot sem ekki tilheyra venjubundnum vinnubrögðum. Ástæðan er sú að á 

Vesturlöndum ríkir svokölluð almenn stjórnmálamenning (e. Universalistic Political Culture) 

og þar telst til hefðbundins hugsanagangs að allir njóti sömu réttinda óháð hvaða hópi 

viðkomandi tilheyri. Þar sem spilling er kerfisbundin er hún sprottin af sérstakri 

stjórnmálamenningu (e. Particularistic Political Culture). Herferðir sem miða eiga að því að 

minnka spillingu hafa ekki náð tilætluðum árangri vegna þess að alþjóðlegar stofnanir taka 

ekki til greina að landlæg spilling eigi sér rætur í sérstakri stjórnmálamenningu þar sem nær 

öllum almannagæðum (e. Public Goods) er dreift m.t.t. sérstakra hagsmuna (e. 

Nonuniversalistic Basis). Þessi dreifing gæða endurspeglar vítahringinn sem er í samfélaginu. 

Það er sérstök stjórnmálamenning sem er undirrót spillingarinnar.  
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Sérstök stjórnmálamenning er skilgreind sem kerfi þar sem hið opinbera kemur fram við 

almenning m.t.t. þess hvaða stétt og stöðu viðkomandi hópur eða einstaklingar tilheyra. 

Almenningur býst ekki við réttlátri framkomu, heldur er á allra vitorði að þeir fá sömu 

meðferð og aðrir sem tilheyra sama hópi.  

Þar sem slík stjórnmálamenning ríkir þá er það sem viðkomandi fær frá hinu opinbera háð því 

hvaða sambönd hann hefur, getu hans til að múta og aðild hans að tengslanetum. Því 

nátengdari sem einstaklingur er valdhöfum, því betra aðgengi hefur hann að almannagæðum. 

Ójöfnuður er hið venjubundna ástand og er hlutdrægni látin ráða við afgreiðslu mála. Að 

múta embættismanni er oft eina leiðin fyrir einstaklinga á lægri stigum samfélagsins til að 

tryggja réttlæti. Einstaklingar reyna hvað þeir geta til að komast í forréttindastöðu frekar en 

að breyta ástandinu.   

Fáar aðferðir til að minnka spillingu hafa náð að ráðast að rótum vandans, sérstöku 

stjórnmálamenningunni, þar eð herferðinni gegn spillingu er stjórnað og hún framkvæmd af 

sömu ráðamönnum og standa fyrir henni. Sé þess kostur, þá er ákjósanlegt að fá stjórnvöld 

með í baráttuna gegn spillingu, en litlu verður breytt með því að reiða sig á sitjandi ráðamenn. 

Þar sem mikil spilling ríkir er það oftast sá sem mestu völdin hefur sem mestu hefur að tapa.  

Til hvers má þá grípa? Lausnin gæti legið í byltingu þegar kæmi að kosningum. Leiddi 

byltingin til þess að stöðugt lýðræði kæmist á, mætti í kjölfarið ráðast gegn sérstöku 

stjórnmálamenningunni. Ekkert minna átak dygði til þess að koma henni frá.  

Þar sem sérstök stjórnmálamenning er ríkjandi skipti aðkoma nokkurra velviljaðra 

einstaklinga með vestrænt hugarfar og aðferðir engu máli, því þeir yrðu fljótt gegnsýrðir af 

ástandinu (Mungiu-Pippidi, A., 2006:86-88).  

Augljóslega falla ekki öll lönd undir að vera annað hvort með sérstaka eða almenna 

stjórnmálamenningu. Flest nútímasamfélög eru staðsett einhvers staðar á milli þessara 

tveggja póla (Mungiu-Pippidi, 2006:88,90). Í Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku tók langan 

tíma að koma á ábyrgð stjórnmálamanna og byggja upp hlutlausa og faglega stjórnsýslu. 

Hvernig komast lönd út úr vítahring kerfisbundinnar spillingar? Í dag eru löndin sem tilheyra 

Skandinavíu talin vera þau lönd þar sem spilling er minnst. Þetta hefur þó ekki alltaf verið 

raunin, því að á 18. og í byrjun 19. aldar var mikil spilling bæði í Svíþjóð og Danmörku, svo 

dæmi séu tekin (Frisk-Jensen, M., 2014:2; Rothstein, 2011:240).  
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Á nítjándu öld urðu miklar breytingar á stjórnsýslunni í Svíþjóð sem áttu að draga úr 

spillingu. Notaðar voru óbeinar (e. Indirect) aðferðir til að búa til ramma þar sem hlutverk 

pólitískra stofnana í landinu var skilgreint. Í stað þess að ráðast beint gegn spillingunni þá 

þjónaði þessi óbeina aðferð þeim tilgangi að breyta stjórnmálamenningunni úr því að vera 

sérstök (e. Particularistic) í að verða almenn (e. Universalistic). Breytingarnar sem urðu í 

Svíþjóð á tæplega 50 ára tímabili voru miklar og var mörgum af stærstu pólitísku, félagslegu 

og formlegu stofnunum landsins breytt á mjög skömmum tíma.  

Mikilvægt er að ekki bara formlegar heldur einnig óformlegar stofnanir, eins og t.d. traust, 

séu hvatar að baki slíkrar þróunar. Í löndum þar sem ríkir mikil spilling er almenningur 

þeirrar skoðunar að spilling sé siðferðilega röng, en tekur engu að síður þátt í henni. Þeir sjá 

ekki tilganginn í því að gera annað, þar sem allir aðrir taka þátt. Til þess að koma á 

breytingum þarf ekki að uppfræða fólk um hvað sé rétt og hvað rangt, það veit fólkið nú 

þegar, heldur skiptir mestu máli að breyta viðhorfum fulltrúa um hvað aðrir eru líklegir til að 

gera þegar kemur að spillingu. Þetta er afar mikilvæg vitneskja þegar kemur að mótun stefnu 

í málaflokknum. Allar stofnanir samfélagsins eru taldar jafn mikilvægar þegar kemur að 

breytingum. Aðgerð sem ræðst beint gegn spillingu leiðir ekki til neinna breytinga ef ekki 

fylgja í kjölfarið óbeinar aðgerðir þar sem allflestum opinberum stofnunum er breytt frá því 

að stunda sérstök vinnubrögð í að fylgja almennum vinnubrögðum og óhlutdrægni. 

Markmiðið er að ná nýju jafnvægi svo að verklag fari ekki aftur í sama farið. Sé einungis 

nokkrum atriðum breytt, þá sannfærði það ekki nógu marga fulltrúa um að spilling sé ekki 

lengur í boði. Til að koma á raunverulegum og varanlegum breytingum, sem draga úr 

spillingu og halda henni í lágmarki, þarf að umbylta stofnunum (Rothstein, 2011:240, 245-

246).   

2.1.3 Kenningin um skynsamlegt val 

Fyrir tæpum 25 árum síðan hrinti Fjármálaráðuneytið (nú Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið) af stað stefnu þar sem rekstur hins opinbera var tekinn til gagngerrar 

endurskoðunar. Í stefnumótunarskjalinu sem nefnist: „Umbætur og nýskipan í ríkisrekstri“ 

segir að megininntak stefnunnar sé að dreifa valdi, auka ábyrgð og flytja ákvarðanatöku sem 

næst vettvangi (Fjármálaráðuneytið, 1993:4). Meginviðfangsefni umbótanna voru að 

einkavæða ríkisfyrirtæki, bæta fjárlagaferlið, auka á sveigjanleika í starfsmannamálum, færa 

fleiri verkefni frá ríki til sveitarfélaga og að innleiða árangursstjórnun (Gunnar H. 

Kristinsson, 2007a:220-222).   
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Á meðan umbætur í anda Nýskipanar í ríkisrekstri (e. New Public Management) voru að 

ryðja sér rúms, fékk spilling einnig aukna athygli í Evrópu. Fram að þeim tíma hafði ekki 

mikið verið rætt um hana nema meðal fræðimanna og stjórnmálamanna (Rothstein, B., og 

Varraich, A., 2017:10). Á sama tíma komu upp nokkur spillingarmál í Svíþjóð og þótt þau 

hefðu ekki verið umfangsmikil þótti fræðimönnum þar í landi ástæða til að rannsaka hvort 

umbætur í anda Nýskipanar í ríkisrekstri, eða NPM eins og stefnan verður kölluð eftirleiðis, 

væru tengdar aukinni athygli á spillingu. Ekki var hægt að leita svara í eldri rannsóknum, því 

þær voru engar. 

Umræðunni var hægt að skipta í þrjá hluta: Einn hluti fræðimanna sagði umbætur í anda 

NPM draga úr hættu á spillingu. Annar hluti sagði aukna hættu á spillingu vera afleiðingu 

umbótanna. Þriðji hópurinn sagði NPM ekki hafa áhrif á spillingu í sjálfu sér, en 

breytingarnar sem NPM olli hefðu haft áhrif á eðli hættunnar á spillingu. Hér er átt við að 

umfang spillingar velti á því hvernig eftirliti er háttað og hvort eftirlitið falli að nýju skipulagi 

ríkisrekstursins og nái yfir hann allan. Spurt var hvernig umbætur í anda NPM höfðu áhrif á 

hættuna á spillingu, bæði hjá ríki og sveitarfélögum. Fræðigrunnurinn sem lagður var til 

grundvallar spurningunni var, hvaða þættir væru undirstaða freistingar eða m.ö.o., hvaða 

þættir hefðu áhrif á tilhneigingu einstaklinga til þátttöku í spillingu. Í rannsókninni snerist 

athugunin um innihald og tilgang umbóta í anda NPM og hvernig þær hefðu áhrif á 

freistingarnar sem allir opinberir starfsmenn standa frammi fyrir (Andersson, S. og 

Erlingsson, G.Ó., 2012:1-2).  

Til að skilgreina spillingu er nauðsynlegt að hafa í huga hvað það er sem hvetur einstaklinga 

áfram. Eldri útskýringar á spillingu telja þátttakendur vera gjörsneydda allri siðferðiskennd. Í 

stað þeirrar hugmyndar er hér lögð önnur forsenda til grundvallar: Að margt fólk taki þátt í 

spillingu ef tækifæri býðst, án þess að upp um það komist. Hér er einblínt á áhrif stofnana á 

líkurnar á því hvort einstaklingar taki þátt í spillingu eður ei. Spilling í opinberri stjórnsýslu 

getur einungis átt sér stað ef starfsmenn hafa umþóttunarvald yfir einhverjum ákvörðunum.   

Með því að skoða hvaða aðstæður verða að vera til staðar til þess að einstaklingar láti undan 

freistingunni, má spá fyrir um hvenær spilling verður algengari. Hagstæð skilyrði til að taka 

þátt í spillingu skapast þegar opinberir starfsmenn hafa mörg tækifæri til að útdeila gæðum, 

ávinningur vegna spillingar er mikill, eftirlit lítið og refsingar fyrir spillingu eru vægar. 

Ennfremur gætu lög, reglugerðir og almennar reglur verið óskýr og/eða starfsfólki ekki 
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kunnugt um þau. Með því að horfa á spillingu á þennan hátt er hægt að breyta umhverfi 

stofnana og þannig hafa áhrif á tíðni og umfang spillingar.  

Þessi sýn á spillingu kemur frá hagfræðingnum Gary Becker og nefnist kenningin um 

skynsamlegt val. Samkvæmt kenningunni standa opinberir starfsmenn frammi fyrir því vali 

að vinna í þágu almennings eða hagnast sjálfir, ásamt vinum og vandamönnum, á kostnað 

almennings/skattgreiðenda. Eftir einfalda greiningu á kostnaði og ábata þá munu starfsmenn 

taka eigin hagsmuni fram yfir hagsmuni almennings, sé það þeim í hag. Ef eftirlit er svo slakt 

að litlar líkur eru á að upp komist, ýtir það undir siðspillt val. Siðferðilegur kostnaður þess að 

taka þátt í spillingu, þar sem byggt er á eigin siðferði sem og siðferði vina, vandamanna og 

samstarfsmanna, hefur líka áhrif á útkomu kostnaðargreiningarinnar (Andersson o.fl.,2012:2-

3).  

Leiði niðurstaða greiningarinnar í ljós að ábati af spillingu sé meiri en þegar lögum og reglum 

er fylgt, þá verður spilling fyrir valinu.  

Í kringum 1990 jókst áhersla á markaðsvæðingu í opinbera geiranum. Valddreifing jókst, nýtt 

skipulag á ríkisstofnunum tók að ryðja sér til rúms og einkavæðing jókst. Hlutverk opinberra 

starfsmanna breyttist, svo og ábyrgð. Afleiðing umbótanna var að framleiðni og hagkvæmni 

jukust. Þó verður að taka til athugunar hvaða áhrif breytingarnar höfðu á lýðræðið og 

réttarríkið (e. Rule of Law). Hver voru áhrifin á stjórnun hins opinbera? Hvaða áhrif höfðu 

breytingarnar á viðhorf opinberra starfsmanna til vinnu sinnar og verkefna? Höfðu 

breytingarnar áhrif á traust almennings til opinberra starfsmanna? Svörin við þessum 

spurningum skiluðu áhugaverðum niðurstöðum um áhrif umbóta á eftirlit og stjórnun, mörk 

milli stjórnvalda og stjórnsýslu, sem og sjálfstæði starfsmanna. Reynsla frá Ástralíu, Nýja-

Sjálandi, Svíþjóð og Noregi hefur sýnt að dregið hefur úr pólitískri stjórn í opinberri 

stjórnsýslu þar sem fjarlægðin milli stjórnmálamanna, opinberrar stjórnsýslu og skrifræðis (e. 

Beurocracy) hefur aukist. Einnig hefur sjálfstæði starfsmanna stjórnsýslunnar aukist. Í þeim 

tilfellum þar sem ríkisfyrirtæki hafa verið einkavædd þá er markmiðið að fjarlægja pólitíska 

stjórnun úr rekstrinum og er fyrirtækið þá ekki lengur bundið pólitískri ábyrgð eða eftirliti 

(Andersson o.fl., 2012:5).   

Þetta aukna frelsi kallar á aukið eftirlit til þess að tryggja að yfirmenn ríkisstofnanna geti 

bæði stjórnað stofnunum og mætt fyrirfram ákveðnum markmiðum. Í dag er opinbera 

geiranum stjórnað minna af reglum og verkferlum, en meiri áhersla lögð á hvernig 

markmiðum skuli náð. Einnig hefur hlutverk opinberra starfsmanna breyst á þann hátt að 
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opinber stjórnsýsla er sjálfvirkari og einblínt er á einstaklingana innan stjórnsýslunnar á 

kostnað ábyrgðar og hugsunar um heildina. Starfsmannastjórnun hefur líka breyst, ekki 

einungis m.t.t. þeirra markmiða sem opinberum starfsmönnum er gert að ná, heldur er 

yfirmönnum stofnanna gert að þjóna pólitískum yfirboðurum sínum annars vegar og 

almenningi hins vegar. Gerir þessi staða hlutverk þeirra óljósara.  

Hvað varðar starfsmannastefnu, þá er starfsfólk sem kemur frá einkageiranum oft ráðið til 

skammst tíma. Er þessu starfsfólki gert að vera skapandi og einblínt á að ná árangri í stað 

þess að leggja áherslu á réttarríkið, formlega ferla og hefðir. Árangur þessa hefur verið sá, að 

þetta starfsfólk lítur ekki á sig sem óhlutdræga aðila sem sinna eigi þjónustu við almenning 

samkvæmt lögum, heldur upplifa þessir einstaklingar sig frekar eins og frumkvöðla eða 

yfirmenn sem fylgja eingöngu fyrirmælum einstakra aðila. Fylgjendur NPM sjá þetta sem 

jákvætt þar sem þetta veiti yfirmönnum stofnana meira frelsi í stjórnun sem er talið jákvætt 

fyrir hið opinbera í heild sinni. Gagnrýnendur NPM segja þessa tegund stjórnunar leiða af sér 

aðferðir til að forðast eftirlit og reglur. Markmið þessara yfirmanna er að fá að stjórna 

stofnunum sínum án afskipta pólitískra leiðtoga. Það eru einnig líkur á að þessir einstaklingar 

hafi tileinkað sér þau gildi sem eru höfð að leiðarljósi í einkageiranum og þau eru ólík þeim 

viðmiðum sem notuð eru í opinberum rekstri. Stofnun sem ætlað var koma í veg fyrir 

spillingu í Svíþjóð (e. National Anti-Corruption Unit) greindi glæpi tengda spillingu í málum 

sem voru til umfjöllunar hjá stofnuninni og var niðurstaðan sú að umbætur í anda NPM höfðu 

áhrif á freistingu, þ.e. juku hana og þá um leið jókst hættan á spillingu (Andersson o.fl., 

2012:5-6).  

Í heild sýndu málin í Svíþjóð að aukin hætta væri á spillingu þegar kom að óskýrum mörkum 

milli hins opinbera og einkamarkaðarins tengt viðskiptum milli aðilanna. Þarna hafi t.a.m. 

uppbygging stofnana verið þannig, að hún jók hættuna á misskilningi og ruglingi varðandi 

viðmið. Aðilar sem starfa á einkamarkaði gera sér ekki í hugarlund að stífari reglur gildi í 

samskiptum við hið opinbera. Í sumum tilfellum jókst hættan á spillingu ef uppi var 

árangursstjórnunarkerfi þar sem viðkomandi starfsmaður fékk umbun fyrir vel unnin störf. Í 

öðrum tilfellum var dregið úr eftirliti innan stofnana vegna tímaskorts og skipulag 

stofnunarinnar var óljóst. Höfðu nokkrir einstaklingar notfært sér þetta til að haga sér á 

spilltan hátt. Á heildina litið þá virðist ljóst að umbætur í anda NPM höfðu áhrif á 

freistnivandann. Einkavæðing dregur úr stærð opinbera geirans og með því er dregið úr 

tækifærum til spillingar. Blanda af einhvers konar samkrulli starfsaðferða, viðmiða og 

stjórnunaraðferða hins opinbera og einkageirans leiðir til breytinga á hvatningakerfum og 
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aukinna tækifæra til spillingar, sem eykur nauðsyn á að taka upp nýtt eftirlitskerfi. Auk þessa 

er ljóst að umbætur í anda NPM hafa haft áhrif á reglur, reglugerðir, starfsaðferðir og hvernig 

eftirliti er hagað. Takist stofnanir ekki á við hvernig umbæturnar breyta hættunni á spillingu, 

þá minnka líkurnar á afhjúpun spillingar og að þeim sem hlut áttu að máli verði refsað 

(Andersson o.fl., 2012:6).  

Rannsókn sem gerð var á sveitarfélögum í Svíþjóð sýndi fram á að þættir sem tengjast 

freistnivanda auka hættuna á spillingu í opinbera geiranum. Fjöldi þeirra verkefna sem 

staðbundnum stjórnvöldum, eða sveitarfélögum, er gert að vinna fela í sér fjöldamörg 

tækifæri til spillingar. Lögin um spillingu eru líka óljós sem eykur líkurnar á því að þau verði 

brotin. Einnig er eftirlit slakt og líkur á að spilling komist upp frekar litlar. Rannsakendur 

drógu þá ályktun að við þessar kringumstæður væru bæði tækifæri til spillingar og 

ákjósanlegar aðstæður fyrir einstaklinga til þess að haga sér á spilltan hátt (Andersson o.fl., 

2012:9).  

Ekki er hægt að útskýra spillingu með þeim hætti að þeir einstaklingar sem taki þátt í slíku 

séu siðlausir. Í staðinn ættu rannsakendur að horfa til kenningarinnar um skynsamlegt val og 

einblína á þann freistnivanda sem stjórnmálamenn og opinberir starfsmenn standa frammi 

fyrir. Stofnanir ákvarða hvort einstaklingar geti sjálfir hagnast eða vinir og vandamenn 

viðkomandi starfsmanns á kostnað almennings. Líkurnar á því að einstaklingar taki þátt í 

spillingu aukast ef stofnanir eru með slakt eftirlit, refsingar við spillingarbrotum eru mildar, 

ávinningur af spillingu er mikill og einstaklingar hafi mörg tækifæri til að sölsa undir sig 

auðlindir í eigu hins opinbera með spillingu. Einnig má nefna óskýrar reglur um hvað er 

ólöglegt. Þegar stofnanir hafa ofangreind einkenni þá er freistingin mikil fyrir starfsmenn í 

opinberri þjónustu að haga sér á spilltan hátt (Andersson o.fl., 2012:16).  

Ýmis dæmi frá sveitarstjórnarstiginu í Svíþjóð sýndu að umbætur í anda NPM höfðu bein 

áhrif á tækifæri einstaklinganna til þátttöku í spillingu og einnig hættuna á því að upp komist 

og að viðkomandi aðili eða aðilar hlytu refsingar fyrir. Þetta þýðir ekki að sjálfkrafa verði 

meiri spilling hjá stofnunum og ástæðan fyrir því er einföld. Hún er háð því hvort eftirliti og 

eftirfylgni séu aðlöguð þeim breytingum sem verða í kjölfar NPM. Aðrir þættir hafa líka áhrif 

á spillingu, t.d. menning innan stofnana. En hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir 

þetta? Þegar kemur að umbótum þá þarf að ræða spillingu í tengslum við lýðræði og 

skilvirkni. Þegar stórar breytingar verða á skipulagi opinberrar stjórnsýslu þá er nauðsynlegt 

að meta hættuna á spillingu og misnotkun á valdi og hvernig þessir tveir þættir verða fyrir 
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áhrifum af breytingunum. Það er mikilvægt fyrir lögmæti hins opinbera. Til þess að geta 

dregið úr hættunni verður að aðlaga og breyta stjórnun og eftirliti. Nauðsynlegt er að 

jafnvægi ríki á milli annars vegar skilvirkni og hins vegar stjórnunar og ábyrgðar. Eftirlit er 

mjög kostnaðarsamt en kostnaður vegna spillingar er það einnig. Mikilvægt er að herða ekki 

eftirlit svo mjög að stjórnsýslan verði óskilvirk, lykilatriðið er að finna rétt jafnvægi, sem er 

bæði nauðsynlegt og flókið úrlausnarefni (Andersson o.fl., 2012:17). 

2.1.4 Kenningin um hæfni embættismanna í skrifræði 

Í kaflanum er rætt um Kenningu Dahlström sem fjallar um embættismenn í skrifræði 

og rökstutt hvernig aukin hæfni þeirra getur dregið úr spillingu. Byrjað verður að fjalla um 

Kenningu Max Webers um skrifræði og notast Dahlström eingöngu við þá þætti kenningarinnar 

sem snerta starfsmannakerfi. Því næst verður skilgreindur munurinn á milli smáspillingar og 

mikillar spillingar til þess að geta fjallað um hvernig hæfni embættismanna og aðrir þættir hafa 

áhrif á mismunandi stig spillingar. Nánar er vikið að spillingu í kafla 3. Að endingu er tekin 

saman niðurstaða Dahlström.  

Vel skipulögð og skilvirk opinber stjórnsýsla er grundvallareinkenni siðmenntaðs samfélags 

og forsenda uppbyggingar á ríkinu sem þýðir að hún hefur einnig haft áhrif á velmegun í 

gegnum aldirnar. Þegar áhrif opinberrar stjórnsýslu á spillingu eru rædd gera flestir 

fræðimenn það á sama grundvelli og Max Weber þegar hann lýsti hinu dæmigerða, fullkomna 

skrifræði í byrjun tuttugustu aldar. Þegar hugtakið skrifræði er notað hérna er það notað í 

skilningi Webers. Ekki eru allir þættir skrifræðis Webers notaðir, aðeins þeir þættir sem 

viðkoma starfsmannakerfum. Fræðimenn hafa komið með ýmsar tillögur um hvernig skuli 

taka á spillingu samkvæmt hugmyndum Webers. Sem dæmi hefur verið bent á að stjórnsýsla 

með embættismönnum þar sem ráðið er eftir hæfni hamlar spillingu og að stjórnsýsla með 

sterkan félagsanda1 (f. esprit de corps) geri spilltum vinnubrögðum erfitt fyrir og tiltölulega 

há laun almennra starfsmanna dragi úr hvötum til spillingar á meðal embættismanna 

(Dahlström, C., 2018:110-111).  

Til að skilja hvernig opinber stjórnsýsla hefur áhrif á spillingu þurfum við einnig að gera 

greinarmun á ólíkum stigum spillingar. Greint er á milli mikillar spillingar og smáspillingar. 

Mikil spilling er misnotkun á opinberu embætti á hærri stigum innan stjórnsýslunnar. 

Alvarlegustu tilfellin eru þar sem háttsettir stjórnmálamenn og embættismenn stjórnsýslunnar 

taka höndum saman við einkaaðila til að nota ríkið til þess að geta hagnast persónulega. Slík 

 
1 Stolt og gagnkvæm hollusta sem meðlimir hóps eiga sameiginlega. 
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spilling er flokkuð sem mikil. Með hugtakinu „smáspilling“ er átt við bein og ólögleg 

hlunnindi til lágt settra embættismanna. Þegar um smáspillingu er að ræða eiga almennir 

borgarar, yfirleitt fyrirtækjaeigendur eða stjórnendur fyrirtækja, að jafnaði í samskiptum við 

lágt setta embættismenn sem þeir eru háðir á einhvern hátt, t.d. með leyfisveitingar. Þar af 

leiðandi snertir smáspilling yfirleitt aðeins stjórnendur en ekki stjórnmálamenn. Hér er gerður 

þessi greinarmunur til að leiða í ljós þau ólíku hlutverk sem stjórnendur kunna að leika í 

mikilli spillingu og smáspillingu (Dahlström, 2018:111).   

Þegar um er að ræða mikla spillingu skiptir víxlverkun og valdajafnvægi á milli 

stjórnmálamanna og stjórnenda afar miklu máli fyrir niðurstöðurnar. Hafa þarf í huga að 

þegar spilling er annars vegar er þörf á samræmingu, eins og við allt glæpsamlegt athæfi. Ef 

bæði stjórnmálamenn og stjórnendur taka þátt í ákvarðanatöku hljóta hvatar til spillingar að 

vera sameiginlegir; eða annar hópurinn hlýtur að ráða yfir hinum til þess að spilling eigi sér 

stað. Þetta skapar samræmingarvanda fyrir spillta stjórnmálamenn og stjórnendur. 

Aðskilnaður á störfum stjórnmálamanna og stjórnenda eða einangrun hvors hóps frá hinum 

gæti stuðlað að hindrun á samræmingu spilltra gjörðra (Dahlström, 2018:111).  

Þegar smáspilling er annars vegar skiptir víxlverkunin á milli stjórnmálamanna og stjórnenda 

minna máli þar sem smáspilling tekur almennt ekki til stjórnmálamanna. Engar áþreifanlegar 

ástæður eru fyrir því af hverju há laun ættu að draga úr mikilli spillingu, en skynsamlegra 

virðist að álykta að þau dragi úr smáspillingu. Grundvallarhugmyndin á bak við laun er að 

hafa áhrif á hvata stjórnenda til að taka við mútum. Líklegt er að þau áhrif komi aðeins fram 

þegar um smáspillingu er að ræða, en hún ætti ekki að hafa áhrif á mikla spillingu 

(Dahlström, 2018:111-112,118).  

Í ritgerðum sínum um skrifræði í Economy and Society (1978) tiltekur Max Weber tvær leiðir 

til að skipuleggja opinbera stjórnsýslu, sem eru ólíkar í grundvallaratriðum: Feðraveldiskerfi 

og skrifræði. Í feðraveldiskerfi gerir þjóðhöfðinginn, t.d. konungborinn þjóðhöfðingi eða 

lýðræðislega kjörinn forseti, samning við ýmsa heldri hópa til að skipuleggja stjórnsýsluna. Í 

skrifræði starfar stjórnandinn ekki í eigin umboði, andstætt því hvernig feðraveldiskerfið 

virkar. Þess í stað fylgir hann almennum reglum (lögum eða stjórnsýslufyrirmælum) og beinir 

starfskröftum sínum að embættinu. Það er einfaldlega hægt að líta á embættismann sem 

einstakling í starfi þar sem ráðið er í eftir hæfni og sérfræðiþekkingu. Mikilvæg afleiðing af 

ráðningum eftir hæfni og stöðuhækkunum felst í því hvernig byggð var upp hollusta 

stjórnenda (Dahlström, 2018:112-113).  
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Rökstutt hefur verið að óhlutdrægni sé í rauninni grundvallarviðmið sem skilgreinir hágæða, 

óspilltar stofnanir (Rothstein o.fl., 2012:16-18). Samkvæmt Rothstein og Teorell er 

óhlutdrægni jafn mikilvæg fyrir stjórnsýsluna og pólitískt jafnrétti fyrir kosningar og pólitíska 

fulltrúa í lýðræðisríki. Þeir líta á óhlutdrægni sem trúarkerfi (e. System of beliefs) sem er 

nauðsynlegt til þess að starfhæfar stofnanir geti þróast. Án óhlutdrægs viðmiðs (e. Norm) er 

t.d. órökrétt að hugsa um algild réttindi (e. Universal Rights) eða algildar stefnur (e. 

Universal Policies). Í feðraveldiskerfi er rökrétt að hugsa um sína nánustu (hvort sem það er 

fjölskyldan, ættbálkurinn eða flokkurinn) og koma ekki fram við alla á sama hátt. Afar líklegt 

er að þetta trúarkerfi birtist í því hvernig opinber stjórnsýsla virkar. Þar af leiðandi ætti 

spilling að vera óalgengari í kerfum þar sem hið óhlutdræga viðmið er rótgróið. Þannig eru 

óhlutdræg og ópersónuleg einkenni ríkisins og stjórnsýslu þess mikilvæg út af fyrir sig, en 

þótt áhrifin af viðmiðakerfum og almennri stjórnsýslu og skipulag almennrar stjórnsýslu sé 

líklegast til að hafa langtímaáhrif, hefur almenn stjórnsýsla sem er skipulögð eftir 

hugmyndum Webers einnig beinni áhrif á valdatengsl á milli þjóðhöfðingja og stjórnenda. 

Þar að leiðandi getur það hindrað misnotkun á valdi og spillingu til skemmri tíma litið 

(Dahlström, 2018:113). 

Ein af afleiðingum skrifræðis er að það eru tveir hópar sem eru ekki með sömu hvata, en taka 

samt þátt í sömu ákvörðunum. Skrifræði gera tækisfærisaðgerðir, eins og að múta, erfiðari en 

þær eru í feðraveldiskerfi. Ástæðan er sú að spilling krefst þátttöku bæði stjórnmálamanna og 

stjórnenda. Ef þessi hópar eru ekki svipaðir þá fara hvatar þeirra og hollusta ekki saman, sem 

aftur á móti gerir samræmingu á spilltri starfsemi erfiðari. Í skrifræði er því innbyggt 

eftirlitskerfi á milli þjóðhöfðingjans og stjórnenda. Hægt er að draga þá ályktun að þessi 

samræmingaráhrif verði aðeins þegar kemur að mikilli spillingu, þar sem það er aðeins á 

hærri stigunum þar sem bæði stjórnmálamenn og embættismenn taka sameiginlega þátt í 

ákvörðunum sem leiða til spilltrar hegðunar. (Dahlström, 2018:113-114).   

Það eru að minnsta kosti tvær ólíkar kenningar til um hvernig traust stjórnsýsla getur dregið 

úr spillingu. Sú fyrri er byggð á þeirri hugmynd að samfélög séu í betri aðstöðu til að hafa 

stjórn á spillingu ef það eru hópar með ólíka hagsmuni sem hafi eftirlit hver með öðrum á 

meðan á ákvörðunartökuferlinu stendur og að slík skilyrði séu líklegri til að vera til staðar í 

skrifræði, þar sem ráðið er eftir hæfni, en í feðraveldiskerfi. Seinni kenningin kemur frá þeirri 

sannfæringu að við réttar aðstæður geti stjórnendur þróað viðmið sem geri þá viðnámsfærari 

gegn siðferðishættum og geti þess vegna virkað sem hindranir gegn spilltum 

stjórnmálamönnum (Dahlström, 2018:114).  
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Hvatar til spillingar eru óhjákvæmilegur hluti af ákvarðanatöku í stórum stofnunum. Hvorki 

er hægt að leysa þá, né líta framhjá þeim. Þess í stað ættu stuðningsmenn góðra stjórnhátta að 

lágmarka afleiðingar þeirra með því að skipuleggja ákvarðanatökuferlið á þann hátt sem 

leggur trúverðugar hömlur á siðferðislega hættulega hegðun þjóðhöfðingja. Nefnt hefur verið 

að það að fela utanaðkomandi fulltrúum ákvarðanatöku, eins og hópi sjálfstæðra stjórnenda, 

geti hjálpað við að halda vandamálinu í lágmarki (Dahlström, 2018:115).  

Til er annað hugsanlegt kerfi sem stjórnsýslan getur notað til að hindra spillingu innan 

hennar. Grundvallarhugmyndin er sú að stjórnsýslan eigi að hafa eftirlit með hugsanlega 

spilltum stjórnmálamönnum í stað þess að taka þátt í sömu ákvörðunum. Samkvæmt þessu 

kerfi eru ráðningar eftir hæfni umsækjenda, stöðuhækkanir innan stofnunar og aðrar leiðir þar 

sem stjórnsýslan er einangruð frá stjórnmálum styrkja þær viðmið um góða stjórnarhætti í 

stjórnsýslunni. Tvö ferli geta stuðlað að þessari niðurstöðu. Hið fyrra er að ráðningar eftir 

hæfni hvers og eins gera starfsfólk enn hæfara. Val á bestu umsækjendunum gerir 

stjórnsýsluna færari. Seinna ferlið tengist stöðuhækkunum innanhúss meira, sem eru einnig 

tengdar skrifræði Webers (Dahlström, 2018:116).  

Hér hefur verið rökstutt að góðar ástæður séu fyrir því að búast megi við því að skrifræði 

Webers hafi letjandi áhrif á spillingu. Í skrifræði þar sem opinberir stjórnendur eru ráðnir eftir 

hæfni, hafa sterkan félagsanda, eru starfandi hjá hinu opinbera og með tiltölulega há laun, er 

hættan á spillingu í opinbera geiranum hlutfallslega lág, á meðan stjórnsýslukerfi í feðraveldi 

fylgir miklu meiri hætta á spillingu. Umræða hér að framan hefur aðallega snúið að fjórum 

þáttum skrifræðisins, nánar tiltekið ráðningum eftir hæfni umsækjenda, félagsanda (sem bjó 

til öruggar stöður fyrir stjórnendur), fullu stöðugildi og hlutfallslega háu kaupi fyrir 

stjórnendur. Því hefur verið haldið fram að þó að ráðningarferli og öruggar stöður hafi áhrif á 

mikla spillingu hafi föst atvinna og laun þess í stað áhrif á smáspillingu. Ástæðan fyrir þessu 

er sú að bæði ráðningar eftir hæfni umsækjenda og félagsandi eru skilvirk þar sem þau byggja 

upp snertifleti á milli stjórnmálamanna og stjórnenda á þann hátt sem hentar betur til að koma 

í veg fyrir mikla spillingu. Á móti kemur að atvinna og laun hafa áhrif á viðmið stjórnenda, 

sem aftrar þeim frá spillingu og dregur úr hvötum þeirra til að taka við mútum og greiðslum 

undir borðið, þannig að það ætti að koma í veg fyrir smáspillingu en snertir ekki á mikilli 

spillingu (Dahlström, 2018:118).  
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2.1.5 Skrifræði í íslenskri stjórnsýslu 

Hugmyndir Max Weber um hvernig reka mætti öfluga stjórnsýslu er með skrifræði, 

sem er ein útbreiddasta og áhrifamesta hugsmíðin um skipulag opinbers rekstrar. Helstu 

einkenni skrifræðis eru t.d. miðstýring, stigveldi, ítarlegt laga- og regluverk sem og 

starfsmannakerfi sem byggja bæði á hæfni og reynslu. Stjórnsýslan á Íslandi hefur viss 

einkenni skrifræðis en þróun hennar hefur verið frábrugðin öðrum stjórnsýslukerfum sem 

einnig hafa einkenni skrifræðis. Ráðherrar eru yfirmenn stjórnsýslunnar, hver á sínu 

málefnasviði. Með tímanum hefur sjálfstæði stofnana aukist og er þetta skipulag til þess fallið 

að draga úr valdi ráðherra en þetta stangast á við grunnhugsun skrifræðisstjórnsýslu. Stigveldi 

er fyrirkomulag á skipulagsheild þar sem skipulagið er lagskipt. Þeir aðilar sem eru í efri 

lögum stjórna þeim sem eru neðar. Samskiptin milli yfirmanna og undirmanna eru lóðrétt þar 

sem upplýsingar streyma upp en fyrirmæli fara niður. Á tuttugustu öldinni voru flest einkenni 

stigveldis, eða reglur þess brotnar í íslenskri stjórnsýslu. Nefndir gegndu t.d. stóru hlutverki 

en þær falla illa að stigveldisskipulagi. Regluverk í íslenskri stjórnsýslu var mjög ófullburða 

meginhluta tuttugustu aldarinnar. Gerði þetta stjórnsýsluna ógegnsæja og um leið skapaðist 

hætta á því að umþóttunarákvarðanir yrðu ráðandi við afgreiðslu mála. Með setningu bæði 

stjórnsýslulaga og upplýsingalaga urðu miklar úrbætur á regluverki stjórnsýslunnar. 

Stjórnsýslulögin voru sett 1993 og upplýsingalögin árið 1996 (Gunnar H. Kristinsson, 

2007a:209-212). Bæði stjórnsýslulög og upplýsingalög hafa mikilvæg ákvæði sem tengjast 

því að tryggja almenningi réttláta málsmeðferð og gagnsæi í vinnubrögðum. Slíkt er 

nauðsynlegt til að tryggja nauðsynlegt aðhald (Vilhjálmur Árnason o.fl., 2010:132).  

Um starfsmannakerfi stigveldis segir í bók Gunnars Helga (2007a): 

Starfsmannakerfi eiga að svara spurningunni um það hvernig opinberi geirinn geti 

tryggt sér hæft starfsfólk. Í skrifræðislegum starfsmannakerfum er litið á opinbera 

geirann sem lokaðan vinnumarkað (aðgreindan frá hinum almenna vinnumarkaði) 

þar sem fólk hefur störf strax og það kemur út á vinnumarkað í fyrsta sinn og heldur 

sig innan hans til loka starfsævinnar. Með því að hefja störf í opinbera geiranum 

fjárfestir starfsfólk í sérstakri þekkingu á opinberri stjórnsýslu og tileinkar sér 

gildismat sem hæfir opinbera geiranum en sem kann að vera lítils metið á hinum 

almenna vinnumarkaði. Á móti getur starfsfólkið séð fram á sanngjarnan starfsframa, 

starfsöryggi og eftirlaun. Félagsmótun innan opinbera geirans, framavonir fólks og 

starfsöryggi á að tryggja ríkinu hollustu og hæfni starfsmanna sinna, sem í vissum 

mæli njóta verndar gagnvart óeðlilegum pólitískum þrýstingi. Þetta er megininntak 
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hinnar klassísku hugmyndar um skrifræði, sem Weber lýsti í stórum dráttum, og sem 

flest ríki á meginlandi Evrópu byggja á þótt útfærslan sé mismunandi (bls:212-213).  

Í kaflanum var fjallað um kenningar sem leggja rannsókninni fræðilegan grunn. Í næsta kafla 

verður vikið að spillingu, skilgreiningu hugtaksins, afleiðingum hennar, mælingum og öðrum 

þáttum.  
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3. Spilling 

  Í kaflanum verður hugtakið skilgreint, tilgreindar eru tegundir spillingar og einnig 

fjórar myndbirtingar hennar. Þar á eftir verður spilling flokkuð m.t.t. hve alvarleg hún er talin 

vera og svo er rætt um stöðu spillingar og í því samhengi skoðuð mæling Transparency 

International. Síðan er rætt um ásjónu spillingar í löndum þar sem spilling er ekki talin vera 

mikið vandamál og að endingu fjallað um afleiðingar spillingar, bæði í þeim löndum þar sem 

hún er talin vera lítil og einnig þar sem spilling er talin vera mikið vandamál. Í lok kaflans er 

rætt um samninga um spillingu sem Ísland er aðili að.  

3.1 Skilgreining á spillingu 

Skilgreiningin á spillingu sem mest er notuð er sú að hún sé misnotkun á opinberu 

valdi í eigin þágu. Innifelur skilgreiningin í sér kjarnann í því hvað spilling er, en meirihluti 

fræðimanna sem rannsaka kenningar um spillingu telur að hugtakið sé skilgreint of vítt og að 

þættir eins og „misnotkun á opinberu valdi“ og „í eigin þágu“ þurfi frekari skýringa við 

(Bergh, A., Erlingsson, G.Ó., Öhrvall, R. og Mats, S., 2016:20).  

Þegar rætt er um skilgreiningar á spillingu er oft vísað í og byggt á þrívíðri skiptingu Arnold 

Heidenheimer um viðfangsefnið. Bent er á þrjá flokka skilgreininga og eru þeir eftirarandi: Í 

fyrsta lagi eru skilgreiningar á spillingu sem byggðar eru á skyldum þeirra sem starfa á 

opinberum vettvangi og styðst stærstur hluti fræðimanna við þá flokkun. Í öðru lagi eru 

skilgreiningar á spillingu sem snúa að markaðnum og er hér spilling skilgreind út frá 

framboði, eftirspurn og kostnaði. Í þriðja og síðasta lagi eru skilgreiningar á spillingu sem 

byggðar eru á hagsmunum almennings (Bergh o.fl., 2016:20).   

Fyrsti flokkurinn snýr að skilgreiningum á spillingu sem byggðar eru á þeim væntingum og 

kröfum sem gerðar eru til einstaklinga sem starfa hjá hinu opinbera því spilling er talin vera 

athæfi sem er í andstöðu við þær kröfur sem gerðar eru. Hér er átt við þegar faglegir og 

persónulegir hagsmunir fara að fléttast saman á óviðeigandi hátt. Þetta er oft aðalinntakið í 

öllum skilgreiningum um spillingu. Einnig er bent á að ávinningurinn þarf ekki eingöngu að 

vera fjárhagslegur. Greiðasemi við vini og fjölskyldumeðlimi þurfa ekki að gerast samstundis 

heldur geta greiðar manna á milli oft átt sér stað síðar meir. Þau viðmið sem gerð eru til 

starfsmanna stjórnsýslunnar hverju sinni eru gildandi lög og reglur í því landi sem um ræðir 

(Bergh o.fl., 2016:21-22).   
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Annar flokkurinn af skilgreiningum á spillingu snýr að markaðslögmálunum og er ólíkur 

þeim skilgreiningum sem miða að hagsmunum almennings eða þeim kröfum sem gerðar eru 

til aðila í opinberum störfum. Hér er áherslan á framboð, eftirspurn og kostnað. Gefist 

spilltum opinberum starfsmanni tækifæri til að hagnast persónulega í tengslum við starf sitt, 

þá lætur hann verða af því, en aðrir sleppa slíku framferði (Bergh o.fl., 2016:23).  

Þriðji flokkur skilgreininga á spillingu er byggður á hagsmunum almennings og/eða alls 

samfélagsins. Hér er skilgreining spillingar sú, að tilgangur og/eða hlutverk opinberra 

embættismanna sé ávallt að þjóna hagsmunum almennings, bæði til styttri og lengri tíma. 

Inntakið í þessum skilgreiningi er að spilling sé þegar opinberir starfsmenn setji persónulega 

hagsmuni sína ofar hagsmunum almennings. Spilling hefur eyðileggjandi áhrif á lýðræðið og 

stofnanir ríkisins. Mikilvægast er að hér er almenningur útilokaður frá ákvörðunum sem hafa 

áhrif á líf þeirra og einnig er grafið undan þeirri hugsun sem lýðræði byggir á, sem er einmitt 

rétturinn til þátttöku. Í þessum skilgreiningum er einnig minnst á óhlutdrægni sem þýðir að 

allir eigi að fá sömu meðferð við afgreiðslu mála (Bergh o.fl.,  2016:22-23). 

3.2 Tegundir spillingar 

Kannanir sem gerðar hafa verið á spillingu í opinberri þjónustu hafa leitt í ljós að til 

eru fimm tegundir af spillingu og eru þær eftirfarandi: Mútur (e. Bribes), fjárdráttur (e. 

Embezzlement), fals (e. Fraud), þvingun/hótanir (e. Extortion) og mismunun (e. Favoritism). 

Mútur eru ólöglegt athæfi og eru því alltaf nefndar í öllum skilgreiningum á spillingu. Mútur 

eru óviðeigandi gjafir eða einhvers konar annar ávinningur sem gefinn er til embættismanns 

eða stjórnmálamanns og/eða vina og vandamanna. Með þessum gjörningi er þiggjandinn 

skuldbundinn velgjörðarmanni sínum. Gjafirnar geta verið ýmis konar varningur, fé eða 

ferðalög, svo fátt eitt sé nefnt. Mútur eru þekktar á öllum sviðum og stigum opinberrar 

stjórnsýslu. Fjárdráttur er hreinn og klár þjófnaður á opinberu fé. Fals er sú tegund spillingar 

þar sem opinberi starfsmaðurinn gefur t.d. vísvitandi rangar upplýsingar, fer rangt með 

staðreyndir eða viðhefur ekki rétta faglega þekkingu. Tilgangurinn er alltaf sá að skara eld að 

eigin köku. Með þvingunum og hótunum er átt við þegar opinber starfsmaður nær ákveðnum 

yfirburðum á kostnað annarra. Mismunun (e. Favoritism) er samheiti fyrir ýmis konar 

framgöngu embættismanna þar sem viðkomandi notfærir sér stöðu sína til þess að veita 

ákveðnum einstaklingum eða hópum einhvern óæskilegan framgang. Dæmi um þetta eru t.d. 

frændhygli (e. Nepotism) og klíkuskapur (e. Cronyism). Með frændhygli er átt við 

fyrirgreiðslu á grundvelli skyldleika, t.d. að veita ættingja starf fram yfir aðra hæfari 

umsækjendur. Dæmi um klíkuskap er t.d. að gera ábatasaman samning við vin eða kunningja 
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fram yfir aðra. Hefðbundið form af mismunun (e. Clientelism) eru samskipti fulltrúa annars 

vegar og umbjóðanda hins vegar, þar sem sá sem í embættinu situr 

(fulltrúinn/stjórnmálamaðurinn) veitir umbjóðandanum (kjósandanum) þjónustu og önnur 

gæði í skiptum fyrir fjárhagslegan og pólitískan stuðning. Rannsóknir hafa sýnt að ýmis 

mismunun ásamt mútum séu fyrirferðamestu vandamálin í tengslum við spillingu (Bergh 

o.fl., 2016:24-25).                                                  

3.3  Fjórar birtingarmyndir spillingar 

  Nokkrar hugmyndir hafa komið fram um hvernig skilja megi muninn á mismunandi 

birtingarmyndum spillingar í samfélaginu og er þetta nauðsynlegt til þess að geta frekar áttað 

sig á því flókna hugtaki sem spilling er. Hér verða gerð skil á þekktustu hugtökunum sem 

notuð eru í rannsóknum til að greina á milli þessara birtingarmynda. Ein leið til að draga fram 

birtingarmynd spillingar er að bera saman pólitíska spillingu við spillingu embættismanna og 

er þetta sígild aðferð. Hugmyndin hér er að gera annars vegar greinarmun á þeim sem taka 

ákvarðanirnar og hins vegar þeim sem sjá um framkvæmdina. Pólitísk spilling er talin vera sú 

þegar stjórnmálamenn sem setja lög, semja reglugerðir og taka aðrar bindandi ákvarðanir 

fyrir hönd almennings, eru spilltir. Pólitísk ákvörðunartaka er spillt þegar stjórnmálamenn sjá 

til þess að sjóðir almennings endi í vösum þeirra sjálfra eða aðila sem standa þeim næstir. 

Einnig er hér átt við þegar stjórnmálamenn setja lög og reglugerðir sem þeir hagnast á 

persónulega eða vinir þeirra og/eða vandamenn. Spilling embættismanna á sér stað þegar þeir 

nýta sér framkvæmd laga til þess að hagnast persónulega eða gera vel við þá sem þeim eru 

tengdir fjölskyldu- og vinaböndum (Bergh o.fl., 2016:19,26).    

 Önnur myndbirting spillingar gerir greinarmun á alvarleika hennar og segir Heidenheimer, 

Arnold J., (1999) að hægt sé að skipta spillingu í þrennt; smáspillingu (e. Petty Corruption), 

venjubundna spillingu (e. Routine Corruption) og mikla spillingu (e. Aggravated 

Corruption). En hvað er átt við með lítilli eða mikilli spillingu? Samkvæmt Heidenheimer eru 

dæmi um smáspillingu t.d. þegar starfsmenn hins opinbera líta framhjá reglum þegar afgreidd 

eru mál sem tengjast vinum og vandamönnum, sleppt er að geta ákveðinna upplýsinga við 

skýrslugerð og stöðumælasektir eru látnar hverfa (bls.158-159).   

Bergh o.fl. (2016) skiptu alvarleika spillingar einungis upp í tvo flokka, þá annars vegar 

mikla spillingu, þá sem á sér stað innan hæstu þrepa stjórnkerfisins eða hins vegar litla 

spillingu sem verður vart við hjá almennum starfsmönnum hins opinbera sem eru í daglegum 

samskiptum við almenning. Hér er orðalagið almennara og segja höfundar litla spillingu vera 
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þess eðlis að almenningur upplifi hana persónulega frá hendi opinberra starfsmanna. Sinna 

þessir starfsmenn störfum hjá hinu opinbera þar sem þeir eru í miklum tengslum við 

almenning, s.s. lögreglumenn eða eftirlitsaðilar (bls.27).  

Þegar litið er á Ísland í þessu sambandi er þessháttar smáspilling mjög algeng hér á landi. 

Dæmi um slíkt væri t.d. að njóta meiri sveigjanleika við skil á ýmsum gögnum til opinberra 

aðila vegna vinskapar (Gunnar H. Kristinsson, 1994:13). 

Þegar kemur að venjubundinni spillingu eða spilltum vinnubrögðum þá er hún athæfi sem 

litið væri á sem spilltar gjörðir í einu landi, á meðan það teldust venjubundin vinnubrögð í 

öðru. Í Norður-Evrópu og á sumum stöðum í Norður Ameríku er þetta ekki áberandi en sums 

staðar í Suður-Evrópu gæti þessi tegund spillingar talist sjálfsögð. Dæmi um slíka spillingu 

væru þegar opinberir starfsmenn þiggja gjafir og sýna í kjölfarið velgjörðarmönnum sínum 

velvild, pólitískar stöðuveitingar eða frændhygli, og að gera verktakasamninga fyrir hönd 

hins opinbera við vini og vandamenn (Gunnar H. Kristinsson, 1994:14,16). 

Að aðilar í opinberum störfum þiggi gjafir í skiptum fyrir tilslakanir og velvild hefur löngum 

verið útbreidd hér á landi. Það eru þó ekki mútur að þiggja gjöf nema að gjöfinni fylgi 

ákveðin skilyrði. Allt slíkt er óþarfi ef farið er eftir reglum og þeim vinnubrögðum sem venja 

hefur skapast um. Klíkuskapur í tengslum við mannaráðningar sem og pólitískar 

embættisráðningar hafa einnig verið áberandi hér á landi þótt dregið hafi úr þeim í seinni tíð. 

Einnig hefur verið talað um að við val á verktökum til að sinna ákveðinni þjónustu fyrir hið 

opinbera hafi annarleg sjónarmið orðið ofan á. Ekki þekktist í samfélagsumræðu hér á landi 

að tala um hagsmunaárekstra fyrr en á níunda áratugnum. Hér er átt við þegar einn og sami 

einstaklingurinn gegnir tveimur störfum og sú staða kemur upp að hagsmunir vinnuveitenda 

hans stangast á. Það er ekki óþekkt hér á landi að upp hafi komið ásakanir um að sérfræðingar 

sem starfa hjá hinu opinbera séu að notfæra sér stöðu sína til að njóta ávinnings sem hefði 

ekki verið í boði fyrir aðra. Fyrirgreiðslupólitík fellur undir þessháttar spillingu en slíkt hefur 

einkennt íslensk stjórnmál. Milli stjórnmálamannsins og skjólstæðings hans ríkir gagnvirkur 

samningur, gerður er greiði gegn atkvæði. Spillt vinnubrögð virðast hafa verið algengari á 

Íslandi en á hinum Norðurlöndunum þótt ekki sé ólíklegt að dregið hafi úr slíku hér á landi 

(Gunnar H. Kristinsson, 1994:16-19).  

Spilling á háu stigi væri t.d. að einstaklingar þurfi að múta embættismönnum til að hljóta 

sanngjarna málsmeðferð, að opinberir starfsmenn umberi glæpi í skiptum fyrir mútur og 

þegar embættismenn og almenningur hunsa skýr merki um spillingu. Spilling á háu stigi 
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hefur ekki verið óþekkt hér á landi. Til dæmis var á tímabili erfitt að fá bankalán hér á landi 

eða lóðum úthlutað. Þá skipti máli að hafa góð tengsl. Sú tegund spillingar að opinberir 

starfsmenn ætlist til að fá gjafir fyrir réttláta málsmeðferð hefur ekki verið útbreidd hér. Ekki 

heldur að einstaklingar gangi í eða úr stjórnmálaflokkum vegna þess að væntingar um 

fjárhagslegan ávinning hafi runnið út í sandinn eða að von sé á slíku, en eðli málsins 

samkvæmt er erfitt að afla upplýsinga um slíkt. En líklegra er að á Íslandi sé frekar gert ráð 

fyrir því að velgjörðarmanninum verði seinna launað fyrir greiðann (Gunnar H. Kristinsson, 

1994:19-21).   

Þegar þessi orð voru skrifuð hafði dregið úr spillingu undanfarna þrjá til fjóra áratugi en hún 

var langt frá því horfin úr íslenskum stjórnmálum. Samkvæmt þeirri flokkun á spillingu sem 

stuðst var við þá mætti segja að spilling hafi verið útbreidd hér á landi miðað við önnur lönd í 

Norður-Evrópu, en minni en hún var í Suður-Evrópu og Bandaríkjunum (Gunnar H. 

Kristinsson, 1994:20-21).   

3.4  Mat á alvarleika spillingar 

Þau athæfi sem flokkast undir spillingu og nefnd hafa verið hér að ofan eru algengari í 

sumum samfélögum en öðrum. Spilling var flokkuð eftir umfangi hennar, þ.e. hvort um væri 

að ræða mikla eða litla spillingu, einkum frá lagalegu sjónarhorni. En hvað segir þetta um 

alvarleika brotanna og hvaða spillta athæfi er fordæmt af almenningi og hvað ekki? Með því 

að flokka spillingu í svarta, gráa og hvíta er hægt að skoða hvaða athöfnum almenningur 

getur horft framhjá og hverjar eru taldar refsiverðar. Sérfræðingar sem og almenningur 

fordæma svarta spillingu og telja að athæfið ætti að vera refsivert. Grá spilling er talin vera 

hegðun sem sumum, þá aðallega sérfræðingum, finnst að eigi að vera refsiverð. Aðrir eru 

ósammála en meirihluta almennings gæti þótt óljóst hvort refsa eigi fyrir verknaðinn eður ei. 

Hvít spilling er aftur á móti sú sem meirihluti sérfræðinga sem og almenningur telja að ekki 

eigi að refsa fyrir og að þetta sé athæfi sem hægt sé að umbera (Heidenheimer o.fl., 

1999:146,161).   

3.5  Staða spillingar í heiminum  

Transparency International eru samtök sem berjast gegn spillingu á heimsvísu. Þau 

gefa árlega út vísitölu sem byggð er á skynjun á mútum og rætt er við innlenda sérfræðinga í 

löndum þar sem úttektin er gerð (Bergh o.fl., 2016:13).   
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 Löndum er raðað upp eftir alvarleika vandamálsins í hverju landi fyrir sig. Rannsóknin fer 

fram í 180 löndum og er mælikvarðinn frá 0-100. Því nær sem lönd eru efri mörkunum, því 

minni spilling er talin vera í viðkomandi landi. Þrátt fyrir að vísitalan hafi verið gagnrýnd 

vegna ýmissa annmarka, þá gefur mælingin ákveðna vísbendingu um stöðu spillingar, t.a.m. í 

hvaða löndum telst vera mikil spilling og hvar telst vera lítil spilling. Hafa ber í huga að 

skynjun, sem vísitalan er byggð á, er ekki það sama og staðreyndir og verður því að skoða 

upplýsingarnar með þeim fyrirvara (Anderson, S., og Heywood, P.M., 2009:752,762). 

Vísitalan mælir spillingu á mjög þröngum forsendum (Páll Hreinsson o.fl., 2010:133). 

Samkvæmt spillingar-vísitölunni frá 2019, þá virðist spilling ekki vera mikið vandamál í 

Skandinavíu og öðrum vestrænum löndum, þar sem þau lönd verma efstu sæti listans. Í tíu 

efstu sætunum árið 2019 eru öll Norðurlöndin nema Ísland, þar eru einnig Sviss, Holland, 

Þýskaland og Lúxemborg. Einnig eru þar lönd sem tilheyra Asíu eins og Nýja-Sjáland og 

Singapore og trónir það fyrrnefnda á toppi listans. Löndin þar sem spilling er talin vera mest 

eru í Afríku, Miðausturlöndum og löndum fyrrum Sovétríkjanna. Ísland er í 11. sæti 

(Transparency International, 2019). Vert er að taka fram að í íslenskri stjórnsýslu eru 

mútugreiðslur taldar sjaldgæfar, en miklu algengara að greiðar séu endurgoldnir (Gunnar H. 

Kristinsson, 1994:20).  

3.6  Ásjóna spillingar í lítið spilltum löndum 

Þrátt fyrir þá staðreynd að Norðurlöndin komi vel út á alþjóðlegum mælikvörðum um 

spillingu, segir það samt ekki að þar fyrirfinnist engin spilling. Í Svíþjóð hafa rannsóknir sýnt 

að almenningur skynjar að bæði stjórnmála- og embættismenn séu spilltari og óhlutdrægari 

en þessir alþjóðlegu mælikvarðar sýna fram á. Á síðastliðnum árum hafa komið upp 

spillingarmál í Svíþjóð sem vakið hafa athygli bæði fræðimanna og fjölmiðla. Málin hafa 

bæði vakið spurningar um augljóst misræmið og komið af stað almennri umræðu um 

spillingu í löndum sem almennt eru talin eru vera laus við slík vandamál (Bergh o.fl., 

2016:9).  

Hvað einkennir spillingu í þeim löndum sem talin eru vera laus við slík vandamál, t.d. norræn 

velferðarríki eins og Svíþjóð og Ísland? Bæði löndin hafa gengið í gegnum lýðræðisþróun og 

nútímavæðingu. Það þýðir þó ekki að spilling hafi horfið, heldur hefur ásýnd hennar breyst, 

hún hefur þróast og fengið á sig fágaðri mynd sem hefur orðið til þess að erfiðara hefur verið 

að koma auga á hana. Sum athæfi sem teljast til spillingar eins og t.d. frændhygli, eru augljós 

merki um spillingu. Þau mál sem komist hafa upp í Svíþjóð hafa sýnt fram á mikið hugvit 

einstaklinga þegar kemur að því að misnota opinberar stöður í eigin þágu, fyrir einstaklingana 
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sjálfa eða vini og/eða skyldmenni. Hægt er að spyrja af hverju gefa ætti spillingu gaum í 

löndum sem virðast því sem næst laus við vandamálið? Ein ástæðan er sú, að þrátt fyrir að 

spilling sé minni í sumum löndum en öðrum, þá segir það ekkert til um hversu stórt umfangið 

sé. Það segir bara að ástandið sé betra í Skandinavíu en í mörgum öðrum löndum. Ísland er 

gott dæmi um hve óáreiðanleg umrædd mæling frá Transparency International getur verið.  

Burtséð frá mikilli eða lítilli spillingu er nauðsynlegt að auka þekkingu á henni svo bæði 

megi búa til sterkari stofnanir og marka beinskeyttari stefnu á heimsgrundvelli. 

Spillingarvísitalan frá Transparency International sýnir einungis takmarkaðan samanburð á 

spillingu milli landa. Nauðsynlegt er að rannsaka spillingu í hverju landi fyrir sig og eru fyrir 

því nokkrar ástæður (Bergh o.fl., 2016:10,12-14).  

Árið 2005 var Ísland í efsta sæti listans (Transparency International, 2005). Eftir hrun 

fjármálakerfisins haustið 2008 var Ísland komið niður í 8. sæti árið 2009 þegar vísitalan var 

gefin út (Transparency International, 2009). Mánuðum eftir fjármálahrunið sögðu fræðimenn 

að frændhygli, klíkuskapur, mismunun og misnotkun á valdi hafi verið orsakavaldur hrunsins. 

Vísitalan náði ekki að fanga þessi vandamál þótt lengi hefðu verið vísbendingar um þau á 

Íslandi (Bergh o.fl., 2016:14).  

Einnig má benda á að vísitalan mælir spillingu á landsvísu. Það er líka mikilvægt að veita því 

athygli hvernig spilling er skilgreind. Ef hún er skilgreind of þröngt og einungis frá lagalegu 

tilliti, t.d. eins og að gefa og þiggja mútur, þá telst spilling vera mjög takmörkuð. Sé stuðst 

við mest notuðu og alþjóðlegu skilgreininguna á spillingu, þá breytist spilling úr því að vera 

talin léttvægt vandamál í að vera mjög umfangsmikill vandi, þar sem að inni í þeirri 

skilgreiningu eru allar tegundir spillingar (Bergh o.fl., 2016:15).      

3.7  Afleiðingar spillingar  

Ein afleiðinga mikillar spillingar er að hún gerir þá ríku ríkari og þá fátæku fátækari, 

því ójöfnuður elur af sér spillingu. Skatttekjur minnka og rennur þá minna fé t.d. til 

heilbrigðis- og menntamála. Þegar hið opinbera getur ekki veitt íbúum lágmarksþjónustu þá 

missir almenningur traust á stjórnvöldum (Uslaner, E.M., 2018:199,202). Mikil spilling er 

líka ástæða og afleiðing mikillar fátæktar, því orsakasamhengið gæti gengið í báðar áttir 

(Johnston, M., 2005:28). Spilling hefur einnig neikvæð áhrif á hagvöxt, eykur ójöfnuð og 

dregur úr innlendri og erlendri fjárfestingu. Lítil virðing er borin fyrir lögum og eignarrétti 

þar sem spilling er mikið vandamál (Tanzi, V., 1998:29). Ein afleiðinganna er líka að 

almenningur missir trúna á pólitískum stofnunum og í alvarlegum tilfellum á lýðræðinu 
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(Fisman o.fl., 2017:99). Að lokum er hægt að nefna að kerfislæg spilling grefur undan trausti 

á ríkisstjórn og lögmæti hennar (Rose-Ackerman, S.,1999:26).  

Uppi eru skýrar vísbendingar um að spilling hafi einnig eyðileggjandi áhrif í velferðarríkjum 

Vesturlanda. Rannsóknir hafa t.a.m. sýnt að íbúar Norðurlanda sem trúa því að opinberir 

starfsmenn séu spilltir bera minna traust til lýðræðis sem stjórnskipunar. Það mikilvægasta 

við að rannsaka spillingu og misnotkun á valdi í löndum þar sem er lítil spilling er 

kostnaðurinn sem hlýst af spillingu. Könnun sem var gerð meðal stjórnmála- og 

embættismanna á sveitastjórnarstiginu þar í landi um opinber innkaup leiddi í ljós að 

fjórðungi svarenda var ekki kunnugt um lög sem giltu um opinber innkaup eða hunsuðu þau 

vísvitandi. Önnur könnun leiddi í ljós að 85% af aðilum í viðskiptalífinu töldu að sveitarfélög 

ættu að stunda viðskipti við fyrirtæki í sveitarfélaginu. Hér er því bæði til framboð og 

eftirspurn eftir spillingu. Afleiðingarnar af þessu eru að hagrænn og félagslegur kostnaður 

eykst bæði til lengri og skemmri tíma. Spilling sem tengist opinberum innkaupum gæti leitt 

til verri þjónustu og að keyptar væru vörur af lakari gæðum á hærra verði en ef innkaupin 

væru boðin út á samkeppnismarkaði. Til skamms tíma litið gætu samningar sem leiddu til 

samkeppni milli birgja leitt til lægri kostnaðar fyrir bæði sveitarfélögin og almenning. 

Óhlutdrægni og útboð á samkeppnismarkaði er varðar samninga um opinber innkaup hafa 

áhrif á hagkerfið og lýðræðið þegar til lengri tíma er litið (Bergh o.fl., 2016:16,127-128). 

3.8 Lög og samningar um spillingu á Íslandi 

Samkvæmt íslenskum hegningarlögum (nr.19/1940) er Ísland aðili að tveimur 

samningum um spillingu, annars vegar samningi Evrópuráðsins á sviði refsiréttar um 

spillingu og hins vegar samningi Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu. Í almennum 

hegningarlögum (nr.19/1940) er kveðið á um í 18. tl., 6.gr. laga nr.19/1940, að það skuli 

refsað eftir íslenskum hegningarlögum fyrir brot fyrir háttsemi sem tiltekin er í samningi 

ráðherraráðs Evrópuráðsins á sviði refsiréttar um spillingu frá 27. janúar 1999 (Almenn 

hegningarlög nr.19/1940; Utanríkisráðuneytið, e.d.). Segir í 21. tl., 6.gr. laga (Almenn 

hegningarlög) að það skuli refsað eftir íslenskum hegningarlögum fyrir brot fyrir háttsemi 

sem tiltekin er í samningi Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu og er sá samningur frá 31. 

október 2003. Í 1. gr. samningsins eru tilgreind yfirlýst markmið hans og er einn tilgangurinn 

að stuðla að góðri opinberri stjórnsýslu og umsýslu opinberra eigna (Almenn hegningarlög; 

Dómsmálaráðuneytið, e.d.).  
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3.8.1 Aðild Íslands að GRECO (e. Group of States against Corruption) 

Ísland er aðili að GRECO (e. Group of States against Corruption), samningi 

Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu og var aðild Íslands samþykkt á Alþingi þann 1. mars 

2011. Samningur Efnahags-og framfarastofnunarinnar (OECD) um baráttu gegn 

mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í opinberum viðskiptum var einnig 

samþykktur sama dag. Er það liður í samstarfinu að bregðast við tilmælum erlendis frá vegna 

innleiðinga alþjóðasamninga um aðgerðir í málaflokknum. Verkefni hins opinbera er að setja 

lög og reglur í málaflokknum og taka þátt í erlendu og innlendu samstarfi. Markmiðið er að 

stuðla að góðri stjórnsýslu og heilbrigðu atvinnulífi og koma í veg fyrir skaða sem spilling 

veldur. Stjórnvöld hér á landi upplýsa GRECO og OECD (Efnahags – og framfarastofnun 

Evrópu) reglulega um íslenska löggjöf, stjórnsýslu og annað sem skiptir máli til þess að meta 

frammistöðu Íslands og vinna að úrbótum (Dómsmálaráðuneytið, e.d.1). 

Nýjasta úttekt GRECO á Íslandi birtist í apríl 2018. Úttektin tók til æðstu handhafa 

framkvæmdarvalds og einnig löggæslu. Til fyrrnefnda hópsins teljast ráðherrar, 

ráðuneytisstjórar og aðstoðarmenn ráðherra. Í skýrslunni voru níu tillögur að úrbótum sem 

snéru að handhöfum framkvæmdarvalds og var stjórnvöldum gefin frestur til 30. september 

2019 til að bregðast við ábendingunum. GRECO benti t.d. á að unnin verði stefna til að bæta 

heilindi og varnir gegn hagsmunaárekstrum með virkri ráðgjöf, vöktun og eftirfylgni, að 

skipaður sé eftirlitsaðili með siðareglum, að settar verði skýrari reglur um gjafir sem og 

samskipti æðstu handhafa framkvæmdarvalds við hagsmunaðila og setja á fót viðurlagakerfi 

ef skráning hagsmuna æðstu valdhafa framkvæmdarvalds er ófullnægjandi 

(Forsætisráðuneytið, 2018).   

Forsætisráðuneytið fer með þann hluta að innleiða tilmæli GRECO sem snýr að æðstu 

handhöfum framkvæmdarvalds í samræmi við fimmtu úttekt samtakanna. Ferlið er með þeim 

hætti að úttektarríkið skilar framkvæmdarskýrslu til samtakanna u.þ.b. 18 mánuðum eftir að 

úttektarskýrslan frá GRECO birtist. Í framkvæmdarskýrslunni er aðgerðum stjórnvalda til að 

mæta tilmælum GRECO lýst. Að því loknu vinnur úttektarteymi GRECO eftirfylgniskýrslu 

þar sem tekin er afstaða til þess hvort tilmæli til úttektarríkisins hafi verið innleidd með 

fullnægjandi hætti eða ef ekki, hvað megi betur fara til að svo megi verða. 

Eftirfylgniskýrslurnar eru unnar af samtökunum ef talin er þörf á því. Ísland skilaði 

framkvæmdarskýrslu vegna fimmtu úttektarinnar þann 20. janúar sl. og stóð til að taka hana 

fyrir á fundi samtakanna nú í vor en hefur verið frestað fram til október á þessu ári (Oddur Þ. 

Viðarsson, munnleg heimild, 23. apríl 2020).  
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Í framkvæmdarskýrslunni er farið yfir aðgerðir stjórnvalda á sviðinu sem tengjast tilmælum 

GRECO, en hvað varðar æðstu handhafa framkvæmdarvalds er fyrst og fremst um að ræða 

frumvarp forsætisráðherra til laga um varnir gegn hagsmunaárekstrum hjá æðstu handhöfum 

framkvæmdarvalds í Stjórnarráði Íslands, sem lagt var fram á Alþingi þann 22. janúar sl. 

(Oddur Þ. Viðarsson, munnleg heimild, 23. apríl 2020). Lög um varnir gegn 

hagsmunaárekstrum í Stjórnarráði Íslands voru samþykkt á Alþingi þann 22. júní 2020 (Lög 

um varnir gegn hagsmunaárekstrum nr. 64/2020). 

Vert er að geta þess að mælikvarði GRECO á spillingu takmarkast t.d. við mútuþægni en 

spilling í stjórnsýslunni hér á landi mælist ekki á þeim kvarða. Þar sem Ísland er lítið 

samfélag eru miklu fremur forsendur fyrir fyrirgreiðslugreiðslupólitík sem byggir á vina- og 

skyldleikatengslum. Í úttekt GRECO frá árinu 2007 var meginábendingin sú að bæta þyrfti 

ákvæði um þingmenn inn í hegningarlögin vegna brota í opinberu starfi (Vilhjálmur Árnason 

o.fl., 2010:132). 

Í kaflanum hér á undan var hugtakinu spillingu gerð skil. Í næsta kafla verður sjónum beint 

t.a.m. að valdbeitingu hins opinbera, stjórntækjum og hvað felst í hugtökunum gæði stofnana 

og óhlutdrægni þegar kemur að því að beita opinberu valdi.  
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4. Aðgengi og valdbeiting hins opinbera 

Hið opinbera stjórnar samskiptum sínum við almenning á tvennan hátt; með aðgengi 

að opinberu valdi (e. Input side) og hvernig opinberu valdi er beitt (e. Output side). Með 

aðgengi að valdi er átt við þær reglur í lýðræðisríkjum er snúa að kosningum, fjármálum 

stjórnmálaflokka, rétti til að gegna embætti og myndun ríkisstjórnar. Hér eru einnig mótaðar 

stefnur og er pólitískt jafnrétti (e. Political Equality) og réttlæti (e. Justice) haft að leiðarljósi. 

Pólitískt jafnrétti felur í sér óhlutdrægni þegar kemur að aðgengi að opinberu valdi. 

Kosningum er stjórnað af hinu opinbera hverju sinni, en ef þær eiga að vera frjálsar og þá sér 

í lagi sanngjarnar verða ríkjandi valdhafar að stíga til hliðar við skipulagningu þeirra til að 

gefa öðrum tækifæri til að komast til valda. Svo litið sé á kosningar sem lögmætar og frjálsar 

verður framkvæmd þeirra því að vera í höndum óhlutdrægra stofnana. Þrátt fyrir þetta þýða 

óhlutdrægar kosningar ekki endilega að niðurstaða þeirra sé í raun óhlutdræg, þvert á móti. 

Margir, ef ekki flestir, sem taka þátt í stjórnmálum, gera það vegna flokkspólitískra hagsmuna 

sem eru í eðli sínu óhlutdrægir þegar kemur að aðgengi að opinberu valdi (Rothstein o.fl., 

2017:135-136).  

Í stuttu máli er hugmyndafræðin sem hér segir:      

Þegar kemur að framkvæmd laga og reglugerða, þá ættu embættismenn ekki að taka 

neitt annað til athugunar um einstaklingana/málið, en það sem tilgreint er í lögum 

eða stefnu (Rothstein o.fl., 2017:136).  

Í þessu samhengi er óhlutdrægni ekki krafa á þá einstaklinga sem starfa í tengslum við 

aðgengi að stjórnmálum, heldur eiginleiki sem t.a.m. opinberir starfsmenn, embættismenn og 

löggæslumenn verða að hafa að leiðarljósi varðandi framkvæmd verkefna. Nauðsynlegt er að 

óhlutdrægni verði ríkjandi hugmyndafræði opinberra starfsmanna (Rothstein o.fl., 2017:136).

         

4.1 Stjórntæki hins opinbera  

Fyrir tæpum tveimur áratugum ruddi sér til rúms ný hugsun um hvernig leysa mætti 

verkefni hins opinbera. Hvatinn að umræðunni var neikvæðni almennings í garð hins 

opinbera sem beindist að kostnaði þess og skilvirkni. Undirrótin var einnig aukin trú á 

kenningar sem kenndu sig við nýfrjálshyggju (e. Neoliberalism) (Salamon, L. M., 2002:1). 

Nýfrjálshyggja er hugmyndafræði og stjórnmálastefna sem leggur áherslu á samkeppni á 

frjálsum markaði. Talsmenn nýfrjálshyggju segja að velferð einstaklinga sé best borgið með 
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því að stuðla að einstaklingsfrelsi þar sem einkaréttur og frelsi í viðskiptum er haft að 

leiðarljósi, að einkavæðing ríkiseigna sé mikilvæg og að hlutverk ríkisins sé að styðja við 

þetta skipulag (Harvey, D., 2005:2,65). Umræðan um hið opinbera og virkni þess hafði verið 

á þá leið, að ríkið væri svifaseint, fastmótað reglugerðarbákn sem væri bæði kostnaðarsamt 

og óhagkvæmt í rekstri. Ímyndin var, að það væri einangrað frá þrýstingi markaðarins sem og 

almennings. Stjórnvöld víða um heim brugðust við gagnrýninni með ýmsu móti eins og t.d. 

með niðurskurði, dregið var úr miðstýringu, laga- og regluverk var einfaldað og farið var að 

einkavæða ríkisfyrirtæki (Salamon, 2002:1). Nú til dags má segja að bylting hafi orðið í 

vinnubrögðum hins opinbera um allan heim og mikil breyting orðið á þeim stjórntækjum sem 

ríkið hefur til umráða. Stjórntæki (e. Tool of Public Action) er samnefnari fyrir þær aðferðir 

sem hið opinbera hefur til að takast á við samfélagsleg málefni og verkefni. Sem dæmi um 

stjórntæki mætti nefna opinberan rekstur, setningu laga og  reglugerða, þjónustusamninga, 

einkaframkvæmd, ríkisstyrki og ríkisábyrgðir.  

Til eru bein og óbein stjórntæki. Fjöldi óbeinna stjórntækja hefur aukist með árunum og lúta 

þau öðrum lögmálum en bein stjórntæki þegar kemur að framkvæmd, kröfum um þekkingu 

og hvernig vörum eða þjónustu er dreift til almennings. Með mörgum þessara nýju 

stjórntækja leitar ríkið til annarra aðila en stofnana ríkisins við að framkvæma verkefni og eru 

því óbein stjórntæki (Salamon, 2002:5,19,21). 

Ríkisvaldið hefur umtalsverða stjórn, t.d. með setningu laga og reglugerða. Til þess að 

stjórnsýslan geti tekið við þeim flóknu vandamálum og miklu breytingum sem eiga sér stað 

verður hún að hafa pólitíska forystu (Gunnar H. Kristinsson, 2007b:227).  

Ríkisrekstur er dæmi um beint stjórntæki (e. Direct government) og það innifelur eðli málsins 

samkvæmt að hið opinbera sér sjálft um að dreifa vörum og þjónustu til almennings (Leman, 

C.K., 2002:49). Ísland hefur ekki farið varhluta af þessari þróun og síðastliðin fimmtán ár 

hafa verið gerðar umbætur á stjórnsýslunni. Reynt hefur verið að draga úr ríkisrekstri með 

einkavæðingu og eins með því að gera verksamninga og bjóða út ýmis konar þjónustu. Einnig 

hefur verið unnið að því að bæta fjárlagaferlið, auka á sveigjanleika í starfsmannamálum, 

flytja verkefni frá ríki til sveitarfélaga og að lokum mætti nefna þá viðleitni að innleiða 

árangursstjórnun hjá hinu opinbera. Á Íslandi hefur verið rík samstaða um að losa hið 

opinbera út úr rekstri sem betra væri að láta einkamarkaðinn um. Þrátt fyrir þetta hafa verið 

pólitísk átök um einkavæðingu (Gunnar H. Kristinsson, 2007a: 220-222).   
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4.2 Gæði stofnana        

Rannsóknir hafa sýnt að gæði pólitískra stofnana ákvarða hagvöxt og félagslega 

þróun. Bæði í stjórnmálafræði og hagfræði er mikið farið að einblína á gæði stofnana. 

Umræðan snýst um hvaða eiginleika stofnun þurfi að hafa til að teljast hágæða stofnun 

(Rothstein, 2011:229). 

Gæði ríkisins (e. Quality of Government), góðir stjórnarhættir og bolmagn ríkisins (e. State 

Capacity) eru hugtök sem hafa verið hluti af stefnumörkun frá 1990 og haft mikil áhrif á 

rannsóknir. Góðir stjórnarhættir eru taldir vera þar sem lög og reglur eru virt, embættis- og 

stjórnmálamenn og opinberir starfsmenn eru taldir bera ábyrgð, miðað er að því að bæta 

hagkvæmni og ráðist er gegn spillingu. Þetta eru þau atriði sem talin eru nauðsynleg svo 

hagkerfið þrífist. Fjármálakreppan í október 2008 sýndi að það var ekki bara í löndum þriðja 

heimsins eða löndum sem hafa gengið í gegnum miklar breytingar, heldur einnig í þróuðum 

löndum á Vesturlöndum, sem vandamál tengd slæmum stjórnarháttum komu fram í 

dagsljósið (e. Bad Governance)  (Rothstein, B., og Teorell, J. 2012:2-3).    

Mörg ríki eru að forminu til lýðræðisríki í dag, en þrátt fyrir lýðræðisþróun hafa vonir um að 

félagslegar og hagrænar aðstæður breyttust til batnaðar ekki orðið að veruleika í flestum 

tilfellum. Í löndum sem nýlega hafa sett á fót lýðræði hafa t.a.m. lýðræðislegar kosningar 

litast af spillingu og ýmis konar misnotkun valds. Slæmir stjórnarhættir eru taldir standa 

lýðræðisþróun fyrir þrifum. Aukna áherslu á stefnumörkun til að auka gæði stjórnarhátta er 

hægt að skýra að stærstum hluta sem viðbrögð við því að lýðræði eitt og sér er engin trygging 

fyrir því að fátæk lönd geti bætt hagrænar og félagslegar aðstæður almennings. Hefur því 

umræðan snúist um hvernig gera megi hlutina í réttri röð, þ.e.a.s að alþjóðlegar 

hjálparstofnanir aðstoði lönd við að bæta stjórnarhætti áður en boðin er hjálp til að bæta 

lýðræðið í löndunum. Röksemdarfærslan fyrir þessu er að hluta til byggð á ofansögðu ásamt 

sögulegum atburðum sem gerðust í þeim löndum sem búa við stöðug lýðræðiskerfi í dag. Þar 

urðu atburðir til þess að stjórnsýslan var búin að festa sig í sessi áður en lýðræðið náði 

fótfestu (Rothstein, o.fl., 2012:3-4).  

Færð hafa verið rök fyrir því að í þeim löndum þar sem lýðræðið þróaðist áður en sterkri 

stjórnsýslu var komið á fót hafi ýmis konar spilling átt auðveldara með að festast í sessi. 

Pólitísk spilling hefur náð meiri fótfestu þar sem þing verða valdamikil áður en fastmótað 

regluveldisskipulag hefur fest sig í sessi í opinberri stjórnsýslu. Þegar slíkt skipulag hefur 

ekki verið til staðar hafa stjórnmálamenn átt auðveldara með að nota stjórnsýsluna í eigin 
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þágu, eða þágu vina og vandamanna. Dæmi um þetta eru t.d. Bandaríkin og Ítalía. Í báðum 

þessum löndum þróuðust stjórnmálaflokkar þar sem ýmis konar spilling náði að hreiðra um 

sig (Gunnar H. Kristinsson, 1994:76). 

Framkvæmdavaldið á Íslandi varð að mjög umsvifamiklu fyrirgreiðslukerfi þar sem 

stjórnmálamenn virtu að vettugi fagleg sjónarmið og skýrar reglur um meðferð opinbers 

valds. Eftir að Heimastjórnin komst á 1904 veiktist embættismannakerfið og átti það litla 

möguleika á að hindra aðgang stjórnmálamanna að gæðum hins opinbera. 

Embættismannavaldið var án hefða og hafði engan stuðning innanlands eða formlegar reglur 

til að styðjast við. Með þessari framvindu á Íslandi er hægt að sjá samsömun milli atburða 

sem gerðust í Bandaríkjunum og á Ítalíu. Hér náði sterkt þing að skjóta rótum áður en sterkt 

regluveldi náði að festa sig í sessi innan stjórnsýslunnar. Þótt ekki ríki eins mikil spilling á 

Íslandi og ríkir á Ítalíu og sums staðar í Bandaríkjunum, þá hefur margt liðist hér á landi sem 

virðist vera sjaldgæfara annars staðar, t.a.m. í Skandinavíu. Skýringarnar má finna í veiku 

skipulagi, umfangsmiklu fyrirgreiðslukerfi og hugsanaleysi varðandi stefnumótun. Þessir 

þættir ýttu allir undir hver annan og skipulag, reglur og hefðir stjórnsýslunnar voru of 

veikburða til að geta staðist þrýsting fyrirgreiðslustjórnmálamannanna. Af þessum þáttum lá 

grundvallarvandinn sennilega í fyrirgreiðslustjórnmálunum. Löng hefð er fyrir því hér á landi 

að hugsa um opinbera stjórnsýslu sem ávinning sem hægt er að úthluta, annaðhvort vegna 

pólitískrar greiðasemi eða í skiptum fyrir atkvæði, en ekki sem gæði eða verðmæti sem eru 

sameiginleg og allir skuli njóta á réttlætisgrundvelli (Gunnar H. Kristinsson, 1994:82-83,156-

157).      

Þar til í kringum 1990 höfðu málefni tengd spillingu og slæmri stjórnsýslu fengið litla athygli 

í félagsvísindum. Í kjölfar útbreiðslu alþjóðlegra vísitalna eins og t.d. spillingarvísitölunnar 

frá Transparency International ásamt rannsóknum á ríkisstofnunum, gáfu niðurstöður til 

kynna ríkisstofnanir sem eru því sem næst lausar við spillingu höfðu jákvæð áhrif á almenna 

velferð. Þungamiðjan í umræðunum voru gæði þeirra stofnana sem eiga að ná stjórn á 

spillingu og framfylgja lögum og reglum, fylgjast með hagvexti og draga úr ójöfnuði. Einnig 

hafa niðurstöður rannsókna sýnt að mikið traust á löggjafarstofnunum hefur áhrif á traust í 

almennum samskiptum á milli einstaklinga. Ein af aðalástæðum þess að áherslan fluttist af 

gildandi hugmyndafræði í félagsvísindum yfir að góðri stjórnsýslu og gæðum stofnana er þrjú 

tímamótaverk sem gefin voru út í kringum 1990. Áttu þau það öll sameiginlegt, þótt ólík 

væru, að ráðandi hugmyndafræði í félagsvísindum var dregin í efa, þ.e. hvað það er sem 

ákvarðar hagrænar og félagslegar niðurstöður. Í stað þess að einblína á hvernig hagrænar og 
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félagslegar breytur ákvörðuðu stjórnmál og pólitísk kerfi þá snéri Stofnanaskólinn (e. 

Institutional Approach) orsakasambandinu við með því að færa fyrir því rök að einkenni 

pólitískra stofnana í samfélaginu er að stórum hluta ákvörðuð af efnahags- og félagslegri 

þróun innan hvers lands fyrir sig. Til einföldunar má segja að sú áherslubreyting sem varð í 

félagsvísindum haft sýnt af hverju leikreglur ættu að hafa meira vægi í rannsóknum 

(Rothstein, o.fl., 2012:5-7).  

Hvernig er hægt að skilgreina gæði ríkisins og góða stjórnarhætti (Rothstein, o.fl., 2012:7)? 

Fyrsta skilyrðið þyrfti að vera að skilgreiningarnar væru byggðar á heimspekilegum grunni 

sem gæti gefið einhverja vísun í hvað flokkaðist sem „gott“ í þessu samhengi, hvað teljist til 

„mikilla“ og „lítilla“ gæða hjá ríki og hvað sé „góðir stjórnhættir“. Annað skilyrðið væri að 

skilgreiningarnar á hugtökunum yrðu að taka til greina að aðferðirnar hafa færst frá því að 

einblína á aðgengi að opinberu valdi (e. Input) í stjórnmálakerfinu, yfir á það hvernig 

opinberu valdi er beitt (e. Output). Þriðja og síðasta skilyrðið væri að skilgreiningin á 

hugtökunum yrði að hafa alþjóðlega skírskotun, því mikill munur er á stofnunum á milli 

landa. Grunnurinn að stofnunum í þessum löndum er byggður á lýðræði þar sem 

hornsteinninn er pólitískt jafnræði (e. Political Equality). Hægt er að finna blæbrigðamun á 

stofnunum í þeim löndum þar sem talin er ríkja lítil spilling, virðing fyrir réttarríkinu og 

hagkvæmni hjá hinu opinbera. Skilgreiningin á gæðum ríkisins þarf ekki að innifela einhverja 

skírskotun í sérkenni stofnana, heldur þarf skilgreiningin að hafa einhverjar grunnreglur sem 

einkennir stofnanakerfið í heild sinni. Spurningin er því hvaða grunnreglur eða 

kennisetningar væri hægt að nota sem næðu inntaki alls stofnanakerfisins? Hvað jafngildir 

pólitísku jafnrétti þegar kemur að því hvernig opinberu valdi er beitt? (Rothstein o.fl., 

2012:16-18). Svarið er óhlutdrægni þegar beita á opinberu valdi. Skilgreining á hugtakinu er 

eftirfarandi:  

Þegar framfylgja á lögum og reglum þá ættu opinberir starfsmenn ekki að taka annað 

til greina um einstaklinginn eða málið en það sem er fyrirfram tilgreint í lögum eða 

stefnu (Rothstein o.fl., 2012:18).   

Þessi skilgreining er nokkuð nákvæm og hægt að nota á alþjóðavettvangi. Það er skýrt hvaða 

reglur verið er að brjóta þegar rætt er um spillingu eða óviðeigandi stuðning við 

hagsmunaaðila. En hvað er að sýna óhlutdrægni þegar kemur að því að framfylgja valdi? Það 

er að koma eins fram við alla þrátt fyrir persónuleg tengsl og hvort opinbera starfsmanninum 

líki vel eða illa við viðkomandi aðila. Tenging óhlutdrægni og hvað teljist til gæða er tilvísun 
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í kenningu John Rawls um réttlæti þar sem óhlutdrægni er ein grunnstoða hennar. Andstæða 

réttlætis er mismunun. Í þessu samhengi er óhlutdrægni ekki krafa á þá starfsmenn hins 

opinbera sem hafa aðgengi að opinberu valdi eða starfa samhliða pólitísku kerfi, heldur er 

fyrst og fremst verið að tala um þá eiginleika sem starfsmenn hins opinbera þurfa að hafa 

þegar kemur að framkvæmd verkefna. Svipuð mál ættu að fá svipaða meðferð. Óhlutdrægni 

felur í sér að meiri kröfur eru gerðar til opinberra starfsmanna. Í fyrsta lagi má nefna að allar 

stefnur og lög sem hafa áhrif á ákvörðun verði að taka til greina. Í öðru lagi mega opinberir 

starfsmenn ekki vera aðilar máls, hvorki beint né óbeint. Dæmi um þetta er t.d. að 

óhlutdrægum opinberum starfsmanni er ekki hægt að múta, viðkomandi tekur ekki þátt í 

ákvörðunum í málum er varða vini og vandamenn og hann setur ekki hagsmuni eins manns 

ofar hagsmunum annars manns (Rothstein o.fl., 2012:18-19,22).  

Óhlutdrægni sem hugmyndafræði um gæði ríkisins er allt í senn mælanleg, nær yfir alla 

starfssemi hins opinbera og hefur þar að auki alþjóðlega skírskotun. Annað sem tengist 

óhlutdrægni er tilurð hennar. Af hverju hafa sum lönd náð meiri árangri en önnur í að breyta 

spilltum stofnunum í óhlutdrægar ríkisstofnanir? Er hægt að finna eina aðferð sem virkað 

hefur til að koma á breytingum og losa ríkið við spillingu eða er hvert land einstakt og fast í 

þeim farvegi sem það er statt í um ókominn tíma? Bent er á að ekki ætti að vanmeta þau 

vandamál sem skapast við að gera breytingar frá litlum gæðum stofnana til mikilla gæða. 

Jafnframt er mikilvægt að hafa í huga að það gæti valdið vandkvæðum hversu lítið er vitað 

um hvernig slíkar breytingar hafa átt sér stað í þeim löndum sem náð hafa árangri, en 

stofnanirnar þar eru taldar vera hágæða stofnanir (Rothstein o.fl., 2012:29). 

Í kaflanum hér á undan var nokkrum hugtökum gerð skil, t.d. hvað felist í gæðum ríkisins og 

góðum stjórnarháttum og rætt var um lönd þar sem lýðræðið þróast áður en sterkri stjórnsýslu 

er komið á fót. Í næsta kafla verður vikið að ráðherraábyrgð, bæði lagalegri og pólitískri og 

eftirlitshlutverki Alþingis.  
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5. Ráðherraábyrgð og eftirlit 

Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar (Lög nr. 33/1944) fara forseti Íslands og Alþingi 

saman með löggjafarvaldið, forsetinn og önnur stjórnvöld fara með framkvæmdarvaldið og 

dómendur með dómsvaldið (Stjórnarskrá Íslands). Í ákvæðinu er vísað til kenningar franska 

stjórnspekingsins Montesquieu. Samkvæmt henni skyldi vald ríkisins vera temprað með því 

að hver og einn hinna þriggja handhafa skuli fara með hverja grein ríkisvaldsins. Með 

fyrirkomulaginu yrði unnt að koma í veg fyrir að einhver þessara þriggja valdhafa yrði svo 

sterkur að hann gæti í krafti valds síns beitt borgarana órétti og kúgun (Andri Árnason, 

Ásmundur Helgason, Bryndís Hlöðversdóttir og Ragnhildur Helgadóttir, 2009, bls:12).  

Þótt íslensk stjórnskipun sé byggð á kenningunni um þrígreiningu valds þá eru skilin ekki 

alltaf augljós. Sem dæmi um þetta mætti nefna að ráðherrar koma oftast úr hópi þingmanna 

og fara þeir þá, eðli málsins samkvæmt, bæði með löggjafar- og framkvæmdavald. Geta því 

samskipti löggjafarvalds og framkvæmdavalds ofist saman á margvíslegan hátt (Andri 

Árnason o.fl., 2009:17-18).   

Til að ríki geti talist lýðræðislegt þarf það að uppfylla nokkur skilyrði. Sem dæmi má nefna 

að þeir sem stjórna séu kosnir til þess í frjálsum kosningum, að tjáningarfrelsi ríki og 

einkarétturinn sé virtur. Einnig verða að vera til staðar borgararéttindi, félagafrelsi og að 

almenningur hafi aðgengi að upplýsingum. Aðalundirstaða  heilbrigðs lýðræðis er skýr 

lagarammi (Gunnar H. Kristinsson, 2007a:34). Einkenni íslenskrar stjórnskipunnar eru þau að 

hér er fulltrúalýðræði, þingræði, valdalítið forsetaembætti þar sem forseti er þjóðkjörinn, 

ráðherrastjórnsýsla og réttarríki. Fulltrúalýðræði felur í sér að á Alþingi sitja fulltrúar sem 

kjörnir eru af almenningi í kosningum. Annar valkostur við fulltrúalýðræði er beint lýðræði 

þar sem almenningur tekur beinan þátt í ákvörðunum hins opinbera og eru 

þjóðaratkvæðagreiðslur gott dæmi um slíkt. Þingræði er stjórnskipun þar sem ríkisstjórnin 

situr í umboði þingsins og verður hún að njóta stuðnings meirihluta þingmanna (Gunnar H. 

Kristinsson, 2007a:29,147,152-154,158). 

5.1 Ráðherraábyrgð: Lagaleg og pólitísk  

Samkvæmt íslenskri stjórnskipun bera ríkisstjórn og einstakir ráðherrar pólitíska 

ábyrgð gagnvart Alþingi og byggir þetta á þingræðisreglunni. Varðandi lagalega ábyrgð 

ráðherra þá getur háttsemi hans varðað refsiábyrgð. Til þess að hægt sé að meta hvort 

háttsemi ráðherra varði við slíka ábyrgð þarf Alþingi að hafa eftirlit með 

stjórnarframkvæmdinni og má því segja að þingeftirlit sé forsenda ráðherraábyrgðar, bæði 
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hinnar pólitísku og þeirrar lagalegu (Andri Árnason o.fl., 2009:16). Nánar verður vikið að 

þingeftirliti hér að neðan.  

5.1.1 Lagaleg ábyrgð  

Samkvæmt 14. gr. stjórnarskrárinnar bera ráðherrar ábyrgð á öllum 

stjórnarframkvæmdum (Andri Árnason o.fl., 2009:16). Ennfremur segir:  

...Ráðherraábyrgð er ákveðin með lögum. Alþingi getur kært ráðherra fyrir 

embættisrekstur þeirra. Landsdómur dæmir þau mál (Stjórnarskrá Íslands).  

Í lögum um ráðherraábyrgð er nánar fjallað um lagalega ábyrgð og í 2. gr. segir:  

Ráðherra má krefja ábyrgðar samkvæmt því, sem nánar er fyrir mælt í lögum þessum, 

fyrir sérhver störf eða vanrækt starfa, er hann hefur orðið sekur um, ef málið er svo 

vaxið, að hann hefur annaðhvort af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi farið í bága 

við stjórnarskrá lýðveldisins, önnur landslög eða að öðru leyti stofnað hagsmunum 

ríkisins í fyrirsjáanlega hættu (Lög um ráðherraábyrgð).  

Í 6. gr. laga um ráðherraábyrgð er einnig fjallað um að ráðherra beri ábyrgð á stjórnarerindum 

þeim sem gefin eru út í hans nafni, nema þeim sem undirmaður vanrækir að leggja fyrir hann. 

Þó má sækja ráðherra til saka ef hann hafði vitneskju um ákvarðanir teknar af undirmanni 

sem hann lét viðgangast án þess að gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir ákvarðanirnar. 

Landsdómur fer með þau mál sem Alþingi ákveður að höfða gegn ráðherrum vegna 

embættisreksturs þeirra í sameinuðu þingi (Andri Árnason o.fl., 2009:16-17).  

Í 13. gr. laga um Landsdóm segir:   

Ákvörðun Alþingis um málshöfðun gegn ráðherra skal gerð með þingsályktun [...]og 

skulu kæruatriðin nákvæmlega tiltekin í þingsályktuninni, enda sé sókn málsins 

bundin við þau (Lög um landsdóm nr. 3/1963). 

Landsdómur, sem er sérdómstóll og er ætlað að fjalla um ætluð brot ráðherra að mati 

Alþingis, kom í fyrsta sinn saman þann 8. mars 2011. Forsagan var sú að þann 28. september 

2010 samþykkti Alþingi þingsályktun um að höfða mál gegn Geir H. Haarde, fyrrverandi 

forsætisráðherra, fyrir brot gegn lögum um ráðherraábyrgð (Landsdómur, e.d.).  

Alþingi ákærði Geir H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra, þann 10. maí 2011 fyrir brot, 

framin af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi, eins og það var orðað, þegar hann sinnti 

embætti sínu sem forsætisráðherra frá febrúar 2008 fram í október sama ár. Dómur var 
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kveðinn upp þann 23. apríl 2012. Rannsóknarnefnd Alþingis var falið að leita sannleikans um 

hvort mistök hefðu átt sér stað eða vanræksla og þá hverjir kynnu að bera ábyrgð á henni. Í 

framhaldi af útgáfu skýrslu rannsóknarnefndarinnar var skipuð þingmannanefnd til að móta 

tillögur að viðbrögðum Alþingis við niðurstöðum skýrslunnar. Þingmannanefndin lagði fram 

þingsályktunartillögu um að fjórir ráðherrar yrðu ákærðir en ákæran gegn Geir var sú eina 

sem var samþykkt (Landsdómur, 2012:1,4). Geir var dæmdur sekur um einn ákærulið sem 

var að láta undir höfuð leggjast að framkvæma það sem kveðið er á um í 17. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins; að halda ráðherrafundi um mikilvæg stjórnarmálefni. Geir var ekki gert að sæta 

refsingu (Ríkisútvarpið ohf., 2012).  

Lagaleg ábyrgð ráðherra nær einnig yfir hlutverk hans sem embættismanns. Ráðherra er 

einnig yfirmaður stjórnsýslunnar á sínu málefnasviði og allt það sem ríkisstjórnin ákveður ber 

ráðherra að framkvæma. Flókið er að meta hvar lagaleg ábyrgð ráðherra endar og hvar 

ábyrgð embættismanna, sem undir hann heyra, tekur við, því ráðherrar eru háðir ráðgjöf 

þeirra varðandi lögmæti ákvarðana. Ekki er hægt að ganga út frá því að allir ráðherrar séu 

með menntun á sviði lögfræði og væri því ásetningur að öllum líkindum grundvallaratriði ef 

taka ætti ákvörðun um lögbrot af hendi ráðherra. Lagaleg ábyrgð ráðherra er mikilvægur 

hornsteinn réttarríkisins en aðstæður gera það að verkum að mikið þarf til að ráðherra verði 

dreginn fyrir slíkan dómstól (Gunnar H. Kristinsson, 2007a:198).   

Ákvarðanir varðandi ætlað brot ráðherra í embætti eru mismunandi og fara eftir hvort um er 

að ræða brot í starfi sem tengist lagalegri eða pólitískri ábyrgð ráðherra. Alþingi sem stofnun 

fer með ákæruvald í málum sem tengjast embættisbrotum ráðherra samkvæmt 14. grein 

stjórnarskrárinnar. Tillögur um vantraust eru bornar upp sem þingsályktunartillögur og eru 

ræddar við eina umræðu. Áður en kemur til þessa eða málshöfðunar gegn ráðherra þarf 

ákveðinn undirbúningur að eiga sér stað hjá Alþingi. Undirbúningur er sérstaklega 

mikilvægur þegar kemur að refsiábyrgð tengdri lagalegri ábyrgð (Andri Árnason o.fl., 2009: 

208).  

5.1.2 Pólitísk ábyrgð 

Á 19. öld deildu íhaldsmenn og frjálslyndir um pólitíska ábyrgð. Töldu íhaldsmenn að 

lagabókstafurinn einn og sér yrði til þess að krúnunni og embættismönnum væri treystandi til 

að fara með opinbert vald. Frjálslyndir höfnuðu þessu og treystu því ekki að klíkur 

embættismanna beittu valdi sínu fyrir hagsmuni almennings. Að lokum urðu sjónarmið 

frjálslyndra ofan á og Evrópuríki tóku upp þingræði. Með því urðu embættismannakerfin og 
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yfirstjórn þeirra ábyrg gagnvart fulltrúum almennings sem áttu sæti á þjóðþingum. Oft er 

hugtökunum lagalegri ábyrgð og lýðræðislegri ábyrgð ráðherra ruglað saman þótt hún sé af 

mismunandi toga. Lagaleg ábyrgð er skilgreind í lögum um ráðherraábyrgð en svokölluð 

pólitísk eða lýðræðisleg ábyrgð er innifalin í lýðræðinu og þingræðisreglunni. Hér á landi eru 

einstaklingar afar sjaldan látnir sæta lýðræðislegri eða pólitískri ábyrgð (Gunnar H. 

Kristinsson, 2007b:225).  

Í lögum um ráðherraábyrgð (nr. 4/1963) er lagaleg ábyrgð ráðherra skilgreind, en pólitísk 

ábyrgð er bæði matskennd og huglæg og er því eðli málsins samkvæmt erfitt að setja lög um 

hana. Hægt er að kalla ráðherra til ábyrgðar fyrir sóun á almannafé, spillingu á því 

málefnasviði sem hann ber ábyrgð á, skorti á stefnumótun í mikilvægum málefnum og slakri 

þjónustu. Hvaða aðilar ráða því hvenær hægt sé að kalla stjórnmála- og embættismenn til 

ábyrgðar og hvernig gerist slíkt? (Gunnar H. Kristinsson, 2007b:225, 227-228).   

Eins og áður sagði getur ábyrgð ráðherra verið tvenns konar. Í lagalegri ábyrgð felst refsi- og 

bótaábyrgð ráðherra vegna embættisverka hans samkvæmt lögum um ráðherraábyrgð. 

Ábyrgðin getur einnig verið pólitísk. Þá verða ráðherrar að haga störfum sínum, 

stjórnarframkvæmdum og hegðun með þeim hætti að þeir njóti stuðnings eða a.m.k. 

hlutleysis meiri hluta Alþingis. Þingræðisreglan er því grundvallarforsendan í samstarfi þings 

og ríkisstjórna (Andri Árnason o.fl., 2009:37,208,212).   

Tilvik er tengjast pólitískri ábyrgð ráðherra eru ólík þeim úrræðum sem felast í lagalegri 

ábyrgð. Úrræði er tengjast pólitískri ábyrgð tengjast ekki alltaf eftirlitsheimildum þingsins 

(Andri Árnason o.fl., 2009:211). Vantrauststillögur eru í sumum tilvikum úrræði vegna 

ætlaðra embættisbrota ráðherra. Venjan er að tillögur um vantraust séu bornar upp sem 

þingsályktunartillögur. Hægt er að bera vantraust upp á einstaka ráðherra eða ríkisstjórn. Sé 

vantrauststillagan samþykkt af meirihluta Alþingis þá ber viðkomandi ráðherra eða ríkisstjórn 

að biðjast lausnar, annað er brot á þingræðisreglunni (Andri Árnason o.fl., 2009:212).  

Í skýrslu um eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu segir eftirfarandi um pólitíska 

ábyrgð:  

Því hefur verið haldið fram í hinni pólitísku umræðu að vantraust á einstaka ráðherra 

verði ekki borið fram nema fyrir því séu: Mikilvæg, alvarleg og sérstæð rök og þá 

byggt á því að vantraust á ríkisstjórn í heild sé pólitísk aðgerð en að vantraust á 

einstakan ráðherra sé þungur persónulegur áfellisdómur um viðkomandi ráðherra og 
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er því um að ræða slíkt alvörumál að fátítt er að stjórnarandstaða standi fyrir slíku 

(Andri Árnason o.fl., 2009:213).  

Þingmenn rökstyðja beiðnir um vantraust til að fá stuðning kjósenda og að sama skapi fær 

ráðherra einnig tækifæri til að skýra mál sitt og bera af sér sakir (Andri Árnason o.fl., 

2009:213).  

Ráðherrar bera líka pólitíska ábyrgð gagnvart umbjóðendum sínum. Þeir gegna ýmis konar 

trúnaðarhlutverkum gagnvart stuðningsmönnum, kjördæminu, þinginu og þingflokknum svo 

dæmi séu tekin. Ef ráðherrar glata trúnaði kjósenda sinna þá gætu þeir þurft að segja af sér. 

Dæmi um ástæður slíkra afsagna væru t.d. vegna afglapa í starfi og ógætilegra yfirlýsinga. Í 

reynd eru það bara þingið, þingflokkurinn og forsætisráðherra sem geta knúið fram afsagnir 

ráðherra. Hér á landi virðast ráðherrar njóta mikils sjálfstæðis og er sjálfstæði þeirra andstæða 

ráðherraábyrgðar. Það stjórntæki, að víkja ráðherra frá, er einungis virkt á meðan viðkomandi 

ráðherra situr í embætti. Ekki er hægt að reka ráðherra þegar hann er farinn úr ríkisstjórn. Í 

þessu liggur munurinn á pólitískri ábyrgð og lagalegri; það er hægt að höfða mál gegn 

ráðherra vegna lögbrota í starfi eftir að hann er hættur sem ráðherra. Hin pólitíska ábyrgð 

ráðherra er háð því að þingflokkar ríkisstjórnarinnar hafi eftirlit með honum, fái upplýsingar 

um embættisfærslur hans og geti þá komið í veg fyrir athafnir ráðherra. Komi upp 

ágreiningur í ríkisstjórn varðandi stefnu eða starfshætti ráðherra innan hennar þarf annaðhvort 

að semja um málið eða ljúka ríkisstjórnarsamstarfinu. Ef ekki væri slíku eftirliti til að dreifa, 

væri ekki hægt að gera ráð fyrir að pólitísk ábyrgð virki (Gunnar H. Kristinsson, 

2007a:199,201-202). 

Ráðherra hefur oftast ríkar heimildir til að stjórna þeirri skrifræðis stjórnsýslu sem undir hann 

heyrir (Gunnar H. Kristinsson, 2007a:210). Ráðherra hefur boðvald, úrskurðar- og 

eftirlitsvald, fjárveitingavald og svo hefur hann reglusetningarvald. Ráðherrar og þau 

ráðuneyti sem undir þá heyra hafa mest frumkvæði að setningu laga og er valdinu deilt með 

Alþingi og ríkisstjórn. Þorri lagafrumvarpa sem verða að lögum eru samin í ráðuneytunum og 

leggur ráðherra þau fram. Þess er vænst að ráðherra beri ábyrgð á hvernig löggjöf þróast. 

Eftir setningu laga er það einnig í verkahring ráðherra að útfæra lög sem hafa verið sett í form 

reglugerða og annarra stjórnvaldsfyrirmæla. Þessi stjórntæki eru almennt talin veita ráðherra 

góð tök á stjórnsýslunni og talin vera það góð að hægt sé að gera ráðherra ábyrgan fyrir 

embættisathöfunum stjórnsýslunnar (Gunnar H. Kristinsson, 2007b:229).  
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Ráðherra og það ráðuneyti sem undir hann heyrir hefur einnig vald og ber þá einnig ábyrgð á 

venjulegum stjórnsýslustofnunum. Ráðherra ber einnig ábyrgð þar sem ákveðnum hlutum 

stjórnsýslunnar hefur verið veitt sjálfstæði. Þess ber að geta að viss hluti opinberrar starfsemi 

er formlega undanskilinn valdi ráðherra að hluta eða öllu leyti. Þar með fellur niður ábyrgð 

ráðherra þar sem hann hefur ekki á valdi sínu þau stjórntæki sem þarf til að stjórna 

starfseminni og hefur löggjafinn búið svo um hnútana. Helstu stjórntækin sem ráðherra hefur 

gagnvart sjálfstæðum stofnunum eru í fyrsta lagi fjárveitingar og í öðru lagi lagabreytingar. 

Hann ber ábyrgð á að beita þessum stjórntækjum en þar sem viðkomandi ráðherra deilir þessu 

valdi með ríkisstjórn og Alþingi þá er ábyrgð hans veikari en ella (Gunnar H. Kristinsson, 

2007b:230-231).  

5.2 Eftirlitshlutverk Alþingis: Aðhald með störfum ráðherra  

Eitt meginhlutverka Alþingis er setning laga. Það fer einnig með eftirlitshlutverk 

gagnvart framkvæmdavaldinu, bæði með ríkisstjórninni og stjórnsýslunni. Hlutverkinu 

framfylgja þingmenn með fyrirspurnum til ráðherra og til stjórnsýslunnar. Óundirbúnir 

fyrirspurnartímar eru reglulega á dagskrá þingfunda. Ráðherrar gefa Alþingi skýrslur, ýmist 

að eigin frumkvæði eða samkvæmt beiðni frá þinginu. Skýrslurnar eru ýmist um opinber 

málefni eða mál sem talið er brýnt að ræða með stuttum fyrirvara (Alþingi, e.d.1). Einnig má 

nefna utandagskrárumræður og að taka upp mál í fastanefndum þingsins sem dæmi um tæki 

þingsins til að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu (Gunnar H. Kristinsson, 2007a:177).  

Tvær stofnanir sinna mikilvægu eftirlitshlutverki og eru það annars vegar embætti 

Umboðsmanns Alþingis og hins vegar Ríkisendurskoðun. Einnig hefur Alþingi sett á fót 

rannsóknarnefndir til að gera grein fyrir atvikum í tilteknum málum. Sem dæmi um þetta má 

nefna Rannsóknarnefnd til að kanna aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna árið 2008 

(Alþingi, e.d.1).   

Í stjórnskipunarrétti er talið að Alþingi sé æðsta stofnun samfélagsins og að þingið þurfi ekki 

að sæta neinum takmörkunum af hálfu framkvæmdarvaldsins. Rökin fyrir þessu eru 

margvísleg en helst þau að alþingismenn eru lýðræðislega kjörnir af almenningi og styrkir 

það stöðu þeirra gagnvart öðrum valdhöfum ríkisvalds. Einnig mætti nefna að Alþingi leggur 

grunninn að öðrum þáttum ríkisvaldsins með lagasetningu, t.d. hvernig dómsvald og 

stjórnsýsla eru skipulögð. Þrátt fyrir ofangreindar forsendur getur löggjafinn ekki tekið 

ákvarðanir um hvað sem er með lögum. Alþingi getur ekki leyst úr ágreiningi sem heyrir 

undir svið dómsstóla eða tekið ákvarðanir í málum sem heyra undir ráðherra. Eftirlit með 

handhöfum ríkisvalds er nauðsynlegt til þess að fylgjast með hvort stjórnvöld fari að lögum 
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við beitingu valds. Í lýðræðisríkjum þykir sjálfsagt að valdi fylgi ábyrgð (Andri Árnason o.fl., 

2009:12-13,15).    

Uppi hefur verið annað viðhorf en ofangreint sjónarmið.   

Umræðan hefur verið að styrkja þurfi Alþingi gagnvart framkvæmdavaldinu því það hafi 

vaxið, en þingið hafi ekki notið sömu vaxtartækifæra. Þingið þyrfti betri starfsaðstöðu til 

jafns við framkvæmdavaldið. Alþingi er háð sérþekkingu framkvæmdavaldsins við að rækja 

störf sín. Aðgangur að faglegri aðstoð hefur aukist og þeim tækjum sem þingið hefur til 

eftirlits hefur fjölgað á síðustu árum og áratugum. Komið hafa fram tillögur sem eiga að 

stuðla að því að efla þingið enn frekar og gera ráð fyrir algjörum aðskilnaði 

framkvæmdavalds og löggjafarvalds sem ekki innifela afnám þingræðis sem stjórnskipun. 

Dæmi um það væri að ráðherrar mættu ekki eiga sæti á Alþingi. Aðrar tillögur um eflingu 

eftirlitshlutverks þingsins eru t.d. að efla nefndarkerfi þess, auka rannsóknarvald þingnefnda, 

auka upplýsingaskyldu ráðherra gagnvart Alþingi og lengja starfstíma þess, en þingið starfar 

aðeins í tæplega sjö mánuði á ári. Hinn stutti starfstími er talinn vera einn helsti veikleiki 

eftirlitshlutverks þingsins gagnvart framkvæmdavaldinu. Ákjósanlegast væri að geta rætt 

málefni líðandi stundar strax. Einnig hefur verið rætt um að efla stöðu stjórnarandstöðunnar í 

eftirlitshlutverkinu með því að heimila að hún fengi tæki til að setja af stað óháða rannsókn á 

embættisathöfnum ráðherra (Gunnar H. Kristinsson, 2007a:181-182).    

Hér á landi hafa oftast verið meirihlutastjórnir við völd en þá á þingið erfiðara með að sinna 

eftirlitshlutverki sínu. Þingmeirihlutinn gerir ríkisstjórninni mögulegt að haga málum eins og 

hentar í trausti þess að þingmeirihlutinn tryggi ríkisstjórninni nægilegt fylgi. Eftirlit þingsins 

er fyrst og fremst með ráðherrum en Alþingi hefur einungis aðgang að upplýsingum úr 

stjórnsýslunni í gegnum ráðherra. Aðrir eftirlitsaðilar, Ríkisendurskoðun og Umboðsmaður 

Alþingis hafa frjálsan aðgang að öllum upplýsingum er varða stjórnsýsluna. 

Stjórnarandstaðan er oftast sá aðili sem sér um framkvæmd eftirlitsins, en samkvæmt lögum 

eru það allir þingmenn ásamt öðrum ytri eftirlitsaðilum sem eiga að framkvæma það. 

Tilgangurinn með eftirliti þingsins er mismunandi. Eftirlitið getur verið allt frá almennu 

eftirliti með störfum ráðherra og stjórnsýslunnar sem undir hann heyrir, upp í að vera liður í 

rannsókn vegna ásakana um brot í starfi (Andri Árnason o.fl., 2009:19-20,23,25).  

Til að fylgja eftir ráðherraábyrgð þarf bæði að hafa eftirlit með störfum hans og hafa vald til 

að geta knúið fram breytingar á afstöðu hans eða, ef svo ber undir, afsögn. Innan 

stjórnkerfisins eru það Alþingi, forsætisráðherra eða sá þingflokkur sem ráðherra tilheyrir 
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sem geta knúið fram afsögn eða breytingar á afstöðu. Það er ekki raunhæft að þing lýsi yfir 

vantrausti á einn ráðherra án þess að stjórnarsamstarfinu ljúki. Ólíklegt er að flokkur í 

ríkisstjórn liði það að forsætisráðherra úr öðrum flokki reyndi að víkja ráðherra frá án þess að 

flokkur umrædds ráðherra hefði samþykkt það. Slík aðgerð jafngilti stjórnarslitum. Er því 

raunhæfasta eftirlitið með ráðherrum fólgið í því að þeir stjórnmálaflokkar sem eru í 

ríkisstjórn hafi eftirlit með þeim. Á þetta sérstaklega við um þann flokk sem ráðherra 

tilheyrir. Þetta gæti líka átt við um aðra flokka sem eiga aðild að ríkisstjórn ef þeir treysta sér 

ekki til að styðja stefnu eða athafnir samráðherra síns í ríkisstjórn. Enginn ráðherra getur setið 

í skjóli síns eigin flokks í ríkisstjórn nema ef flokkurinn sé einn í ríkisstjórn. Er því hægt að 

segja að allir flokkar sem eru í ríkisstjórnarsamstarfi beri sameiginlega ábyrgð á öllum 

ráðherrum hennar, sama hvaða flokki viðkomandi ráðherrar tilheyra (Gunnar H. Kristinsson, 

2007a:201).  

Eftir því sem stærð og flækjustig stjórnsýslu hins opinbera aukast krefst stjórnsýslan aukins 

og virks aðhalds. Ekki eru allir sammála um að aðhald þingsins með stjórnsýslunni sé 

nægjanlega öflugt. Erlendur stjórnmálafræðingur hafði á orði að eftirlitshlutverk Alþingis sé 

ekki háþróað og að frekar lítið eftirlit sé með ráðuneytunum í gegnum yfirheyrslur í 

fastanefndum sem og með skriflegum skýrslum (Gunnar H. Kristinsson, 2007a:177).  

Eftirlit með hinu opinbera tók miklum breytingum með stofnun embættis Umboðsmanns 

Alþingis árið 1988, Ríkisendurskoðunar, sem færð hafi verið undir Alþingi árið 1986 og 

Samkeppnisstofnunar árið 1993 (Gunnar H. Kristinsson, 2007a:217).    

5.2.1 Hagsmunaskráning ráðherra og þingmanna  

Tilgangur reglugerða um hagsmunatengsl er að auka trú almennings á að hlutdrægni 

ráði ekki afgreiðslu mála hjá hinu opinbera. Opinberum starfsmönnum er ekki heimilt að taka 

ákvarðanir byggðar á sjónarmiðum sem eru óviðkomandi málinu, t.d. vinum og 

vandamönnum til hagsbóta (Andersson o.fl., 2012:8). Reglur um skráningu á fjarhagslegum 

hagsmunum og trúnaðarstörfum þingmanna voru endanlega samþykktar í forsætisnefnd 23. 

mars 2009. Upplýsingarnar eru birtar á vef Alþingis og eru ætlaðar kjósendum til upplýsinga 

og til að auka gagnsæi í störfum þingsins. Geta þingmenn tekið þátt í meðferð og afgreiðslu 

mála óháð hagsmunatengslum og taka þeir sjálfir ákvarðanir um hvaða hagsmuni eigi að taka 

fram yfir aðra. Séu þingmenn tengdir hagsmunaaðilum persónulega er hverjum og einum í 

sjálfsvald sett að segja sig frá málum; það sé ákvörðun og á ábyrgð hvers og eins (Alþingi, 

e.d.2). Allir 63 þingmenn hafa skráð hagsmuni sína, 46 þeirra svöruðu með stöðluðum hætti, 
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að viðkomandi hefði enga fjárhagslega hagsmuni sem reglurnar taka til og 21 þingmaður 

svaraði nánar um hvort fjárhagslegir hagsmunir og trúnaðarstörf utan þings væru einhver eður 

ei (Alþingi, e.d.3).  

5.2.2 Siðareglur Alþingismanna  

Siðareglur eru í vaxandi mæli að verða algengari í opinberri stjórnsýslu á Íslandi 

(Gunnar H Kristinsson, 2007a:220). Í 1. gr. siðareglna fyrir alþingismenn er rætt um tilgang 

þeirra. Hann er m.a. sá að efla gagnsæi í störfum kjörinna fulltrúa og ábyrgðarskyldu þeirra. 

Einnig að efla traust og tiltrú almennings á Alþingi. Bent er á í 9. gr. að þingmenn skuli við 

störf sín forðast árekstra á milli almannahagsmuna og fjárhagslegra sem og persónulegra 

hagsmuna sinna eða vandamanna. Ef kjörnum fulltrúa tekst ekki að koma í veg fyrir þannig 

hagsmunaárekstra ber viðkomandi skylda til að upplýsa um slíkt. Ber þingmönnum ætíð að 

vekja athygli á persónulegum hagsmunum sínum, þar sem við á og máli skiptir, við meðferð 

þingmála. Í meginreglum um hátterni kjörinna fulltrúa í siðareglunum eru tilgreind atriði eins 

og að þingmönnum beri að rækja störf sín af heilindum og heiðarleika og taka ákvarðanir í 

almannaþágu. Þeim beri að nýta þá aðstöðu sem þeim er veitt með ábyrgum hætti og að ekki 

megi nýta hana til persónulegs ávinnings fyrir viðkomandi þingmann eða aðra honum 

tengdum. Einnig skulu þeir greina frá öllum hagsmunum sem máli kynnu að skipta og varða 

opinbert starf þeirra. Mikilvægt er í þessu sambandi að viðkomandi þingmaður leggi sig fram 

við að leysa úr árekstrum sem upp kynnu að koma með hagsmuni almennings að leiðarljósi 

(Alþingi, e.d.4). Þótt opinberir starfsmenn fái ýmis konar utanaðkomandi aðhald er það ekki 

talið nægilegt til að tryggja að þeir leggi sig fram um að starfa fyrir almenning. Störf þeirra 

krefjast þess að aðhald komi ekki bara að utan, heldur einnig innan frá (Gunnar H. 

Kristinsson, 2007:220).  

5.2.3 Stefnumörkun núverandi ríkisstjórnar í að efla traust á stjórnmálum 

En hver er stefnumörkun núverandi ríkisstjórnar í málum er tengjast spillingu, eða er 

slík stefna til? Í samstarfssamningi núverandi ríkisstjórnar segir meðal annars um áherslur í 

málaflokknum:  

Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir því að efla traust á stjórnmálum og stjórnsýslu. Einn 

þáttur í því er að yfirfara reglur um hagsmunaskráningu bæði ráðherra og 

þingmanna með hliðsjón af ábendingum og alþjóðlegum viðmiðum. Annar þáttur er 

breytingar á lögum sem varða vernd uppljóstrara og umbætur í umhverfi stjórnsýslu 
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og viðskipta, meðal annars í takt við ábendingar alþjóðastofnana. Ríkisstjórnin mun 

setja sér siðareglur í upphafi kjörtímabilsins (Stjórnarráð Íslands, 2017:19) 

Í þessum kafla var m.a. umræða um ráðherraábyrgð, bæði lagalega og pólitíska og 

eftirlitshlutverk Alþingis og hvernig kjörnir fulltrúar framfylgja þessu hlutverki. Einnig var 

stuttlega rætt um hagsmunatengsl og siðareglur og hvaða stefnu núverandi ríkisstjórn hefur 

markað sér í málefnum tengdum spillingu. Í næsta kafla verður vikið að sögu og framkvæmd 

einkavæðingar hér á landi.  
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6. Einkavæðing á Íslandi 

Á árunum 1991-1995 voru Sjálfstæðisflokkurinn og Alþýðuflokkurinn saman í 

ríkisstjórnarsamstarfi undir forsæti Davíðs Oddssonar. Þegar því lauk tók við annað ráðuneyti 

Davíðs Oddssonar og var þá Sjálfstæðisflokkurinn kominn í ríkisstjórnarsamstarf með 

Framsóknarflokknum. Flokkarnir voru saman í ríkisstjórn frá 1995 til 2006 

(Forsætisráðuneytið, e.d.). Umræður um einkavæðingu hófust fyrst 1983 og var eindregið 

stefnumál allra ríkisstjórna á árunum 1991-2007 (Forsætisráðuneytið, 2012:6).  

Á árunum 1992 til 2007 fór fram umfangsmikil einkavæðing á Íslandi. Hæstu upphæðirnar 

fengust fyrir Landsbanka, Búnaðarbanka, Fjárfestingabanka atvinnulífsins og Landssímann 

(Páll Hreinsson o.fl., 2010:107). Í almennri umræðu um einkavæðingu er oftast átt við sölu 

ríkisfyrirtækja, undirbúning þeirra og allt það sem felst í slíkum undirbúningi, svo sem 

breytingar á rekstrarformi og setningu laga og reglugerða á tilteknum mörkuðum er viðkoma 

starfseminni (Forsætisráðuneytið, 2012:6). Eftirleiðis verður notast við þessa skilgreiningu 

þegar rætt verður um einkavæðingu.  

Einkavæðing bankanna hafði verið samkvæmt stefnu ríkisstjórnarinnar, óeðlilegt þótti að hið 

opinbera starfaði á samkeppnismarkaði þegar einkaaðilar gátu séð um reksturinn. Benda 

rannsóknir til að þetta eigi jafnt við um bankaþjónustu og aðra starfsemi, og að hún sé betur 

komin hjá einkamarkaðnum. Taldi Rannsóknarnefnd Alþingis að framkvæmd einkavæðingar 

bankanna hefði að mörgu leyti verið ágæt til að byrja með (Páll Hreinsson o.fl., 2010:113). 

Rannsóknarnefndin taldi rétt að skoða hvernig staðið var að sölu á ríkisbönkunum, eða 

einkavæðingu þeirra, og draga fram þau atriði við framkvæmd hennar sem mögulega kynnu 

að hafa haft þýðingu um hvernig fór fyrir starfssemi þeirra haustið 2008 (Páll Hreinsson o.fl., 

2010:227). Veigamestu ákvarðanirnar um framkvæmd einkavæðingarinnar voru teknar í 

ráðherranefndinni. Var því um að ræða pólitískar ákvarðanir. Rannsóknarnefnd Alþingis taldi 

að huga þyrfti að því, eins og sagði orðrétt:  

...hvaða takmarkanir gildandi lög hafi sett slíkum ákvörðunum bæði um efni og 

undirbúning (Páll Hreinsson o.fl., 2010:228). 

Í desember 1999 var byrjað að selja hlut ríkisins í Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka 

Íslands og lauk sölu á hlut hins opinbera í bönkunum tveimur árið 2003 (Páll Hreinsson o.fl., 

2010:108). Byrjað var á að selja 13% hlut í hvorum banka. Árið 2002 var seldur 20% hlutur í 

Landsbankanum og á árinu 2003 var seldur 2,5% hlutur í Landsbankanum og 9,11% hlutur í 

Búnaðarbanka. Haldin voru almenn útboð á þessum hlutum. Á gamlársdag 2002 var 45,8% 
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hlutur ríkisins í Landsbankanum seldur til Samson ehf. Stuttu seinna, í febrúar 2003, var 

45,8% hlutur hins opinbera í Búnaðarbankanum seldur hópi fjárfesta, svokölluðum S-hópi, 

sem hafði gert sameiginlegt tilboð í hlut ríkisins í bankanum (Páll Hreinsson o.fl., 2010:109).  

Þegar stóru íslensku bankarnir þrír, Kaupþing banki hf., Landsbanki Íslands hf., og Glitnir 

banki hf. féllu í októberbyrjun árið 2008, voru ekki liðin sex ár frá því að ríkið seldi stóra 

eignarhluti í Landsbanka og Búnaðarbanka (Páll Hreinsson o.fl., 2010:227). Skýringar á falli 

bankanna þriggja, Glitnis banka hf., Kaupþing banka hf. og Landsbanka Íslands hf., er fyrst 

og fremst að finna í örum vexti þeirra og einnig í hve stórir þeir voru orðnir þegar þeir féllu. 

Um síðustu aldamót höfðu íslensku bankarnir nær eingöngu þjónað íslenskum fyrirtækjum og 

einstaklingum vegna viðskipta hér á landi og hafði efnahagur stóru bankanna þriggja numið 

rúmlega eins árs landsframleiðslu. Eftir því sem leið á fyrsta áratug 21. aldarinnar óx 

starfssemi bankanna erlendis hratt. Eðli starfseminnar breyttist einnig mikið þar sem 

fjárfestingastarfssemi varð æ mikilvægari í rekstri bankanna, sem höfðu áður aðallega verið í 

hefðbundinni viðskiptabankastarfssemi. Efnahagur bankanna óx mjög hratt og stóru 

bankarnir þrír voru orðnir alþjóðlegar fjármálastofnanir þegar þeir féllu. Þá námu 

heildareignir þeirra nærri nífaldri landsframleiðslu Íslands. Hraður vöxtur bankanna hófst árið 

2003 og í lok þess árs var einkavæðingu ríkisbankanna lokið (Páll Hreinsson o.fl., 2010:177). 

Rannsóknarnefnd Alþingis taldi að bæði efnahagur og útlán bankanna hafi farið fram úr 

innviðum þeirra og með því hafi utanumhald og eftirlit með útlánum ekki fylgt með þessum 

mikla útlánavexti. Ályktaði rannsóknarnefndin einnig að svona mikill og áhættusamur vöxtur 

væri ekki í samræmi við langtímahagsmuni bankastofnunnar en bent er á að innan bankanna 

hafi verið sterkt hvatakerfi og einnig var skuldsetning stærstu eigenda þeirra mikil (Páll 

Hreinsson o.fl., 2010:179). Taldi rannsóknarnefndin einnig í þessu sambandi:  

...að eftirlitsaðilum hefði mátt vera ljóst að slíkir hvatar væru til staðar og að ástæða 

væri til að hafa áhyggjur af hinum hraða vexti. Aftur á móti er ljóst að 

Fjármálaeftirlitið, sem var aðaleftirlitsaðili bankanna, óx ekki í samræmi við vöxt 

hinna eftirlitsskyldu aðila og réð af þeirri ástæðu illa við verkefni sín... (Páll 

Hreinsson o.fl., 2010:179). 

Var það mat rannsóknarnefndarinnar að Fjármálaeftirlitið hafi ekki verið nægilega vel í stakk 

búið til að sinna eftirliti með fjármálastofnunum á fullnægjandi hátt þegar bankarnir féllu 

haustið 2008. Vöxtur Fjármálaeftirlitsins hafi ekki fylgt hröðum vexti íslenska 
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fjármálakerfisins og alltof seint var hafist handa við að auka fjárveitingar til eftirlitsins (Páll 

Hreinsson o.fl., 2010:268). 

Hið opinbera lagði fram umtalsverða fjármuni af almannafé bæði til að endurfjármagna og 

styðja við fjármálafyrirtæki frá hruni fjármálakerfisins í október 2008 og miklu máli skipti 

hvernig staðið var að eftirliti með fjárfestingunni. Fjárbinding ríkisins vegna 

viðskiptabankanna þriggja, NBI hf. (Nú Landsbanka Íslands hf.), Arion banka og 

Íslandsbanka nam 189,9 milljörðum króna í formi eiginfjárframlags og víkjandi lána. Ríkið 

hafði sett sér eigendastefnu um fjármálafyrirtæki og er það hlutverk Bankasýslu ríkisins að 

framfylgja eigendastefnunni (Bankasýsla ríkisins, 2011:7-8).  

Í árslok 2009 höfðu bankarnir þrír starfað í tæpa 14 mánuði en stærstan hluta þess tíma 

störfuðu bankarnir í óvissu um hvernig yrði staðið að endanlegri fjármögnun þeirra. Sú staða 

skýrðist í árslok 2009. Eignarhlutir ríkisins í NBI hf. (Nú Landsbankanum), Arion banka hf. 

og Íslandsbanka hf. voru færðir Bankasýslu ríkisins til umsýslu þann 4. janúar 2010 

(Bankasýsla ríkisins, 2011:4).  

Í dag eru bankarnir allir reknir sem viðskiptabankar, Íslandsbanki er að fullu í eigu ríkisins 

(Íslandsbanki, e.d.) og Landsbankinn (Landsbankinn, e.d.) er það einnig að langstærstum 

hluta. Erlendir og innlendir aðilar eiga Arion banka hf. (Arion banki, e.d.2).  

Í kaflanum verður fyrst stiklað á stóru í sögu bankanna. Hér verður ekki gerð ítarlegri grein 

fyrir sögu þeirra, starfssemi eða ástæðum fyrir falli þeirra haustið 2008, en vísað er í aðrar 

heimildir um efnið.2 Þá verða talin þau atriði sem rannsóknarnefnd Alþingis gagnrýndi við 

einkavæðingu bankanna og síðast sagt frá fyrirkomulagi einkavæðingar fjármálastofnana í 

eigu hins opinbera.  

Hægt er að skipta einkavæðingu hér á landi niður í tvö tímabil, hið fyrra er frá 1991 til 2007 

og seinna tímabilið hefst eftir fall íslenska bankakerfisins árið 2008. Er umfjölluninni skipt á 

milli ofangreindra tímabila.  

6.1 Saga bankanna 

Í kaflanum verður fyrst rætt um sögu Íslandsbanka, því næst Búnaðarbanka og að 

lokum verður sögu Landsbankans gerð skil. Í umfjölluninni verður rætt stuttlega um sögu 

 
2 Hægt er að nefna Rannsóknarskýrslu Alþingis, Sögu Búnaðarbankans, Landsbankinn 120 ára sem og skýrslur Bankasýslu ríkisins.  

 



 

58 
 

hvers banka, einkavæðingu og hvað Rannsóknarnefnd Alþingis taldi ámælisvert í 

framkvæmdinni. Þá verður farið út í fall þeirra á haustmánuðum 2008 þegar slitastjórnir tóku 

við þrotabúunum. Að endingu er rætt um uppgjör þrotabúanna við ríkissjóð og starfsemi 

bankanna í dag.  

6.1.1 Íslandsbanki 

Sögu hins gamla Íslandsbanka er hægt að rekja allt aftur til ársins 1904, upphafsárs 

heimastjórnarinnar, og var bankinn fyrsti hlutafélagabanki landsins. Árið 1930 varð 

Íslandsbanki gjaldþrota og skort hafði á pólitískum vilja til að koma bankanum til bjargar. 

Ein ástæðanna fyrir þrengingum hans var sú að ný bankalöggjöf sem leit dagsins ljós árið 

1927 og 1928 hafði verið óhagkvæm Íslandsbanka, en styrkt Landsbankann. Uppi er það álit 

að ýmsir þingmenn hafi alltaf haft horn í síðu Íslandsbanka vegna þess að hann var að mestu í 

eigu útlendinga og því ekki inni á þeirra valdsviði (Eggert Þór Bernharðsson, 2006:62). 

Einkavæðing Fjárfestingabanka atvinnulífsins hf., hér eftir nefndur FBA, var með þeim hætti 

að vorið 1997 voru sett lög um stofnun bankans. Í ársbyrjun 1998 tók FBA við öllum eignum, 

skuldum og skuldbindingum eftirfarandi sjóða: Fiskveiðasjóðs Íslands, Iðnlánasjóðs, 

Útflutningslánasjóðs og Iðnþróunarsjóðs. Ríkissjóður var eigandi alls hlutafjár en skv. 6.gr. 

laga nr. 60/1997 var heimilt að selja allt að 49% hlutafjárins. Eftir gildistöku laganna var 

iðnaðarráðherra og sjávarútvegsráðherra gert að hefja undirbúning að hlutafjársölu í 

bankanum. Árið 1999 hafði ríkið selt eignarhluta sinn í FBA hf. og árið 2000 hafði svo 

bankinn verið sameinaður Íslandsbanka sem síðar varð að Glitni (Lög um stofnun 

Fjárfestingabanka atvinnulífsins hf. nr. 60/1997; Páll Hreinsson o.fl., 2010:227,229). 

Hið opinbera hraðaði einkavæðingu FBA og var tæplega helmingur hlutafjár seldur á fyrsta 

rekstrarári, en afgangurinn var seldur árið 1999. Eftir fyrri söluna höfðu hlutabréfin safnast 

hratt á fárra manna hendur og varla var liðið ár þegar einn aðili, eignarhaldsfélagið Orca í 

Lúxemborg, hafði eignast meira en helming þeirra. Langstærsti seljandi þessara hluta var 

annað félag í Lúxemborg, og var það félag stofnað af Kaupþingi og sparisjóðum. Félagið 

hafði eignast þessa hluti með svokallaðri kennitölusöfnun3 og uppkaupum á eftirmarkaði. 

Dreifð sala reyndist ekki tryggja dreifða eignarhluti. Þar að auki vildi ríkisstjórnin vita 

 
3 Með kennitölusöfnun er átt við að þegar einstaklingum er boðið að „lána“ öðrum aðila eigin kennitölu. Viðkomandi einstaklingur skráir sig 

fyrir hlutabréfum en annar aðili fjármagnar kaupin og er það ekki sá hin sami og skráði sig (Vilhjálmur Árnason o.fl.,2010:17). 
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hverjum hún seldi bankana (Edda Svavarsdóttir, Helgi Skúli Kjartansson, Jón Adólf 

Guðjónsson og Þorsteinn Tryggvi Pálsson, 2017:13,18). 

Í sögu Búnaðarbankans segir einnig:  

Óljóst var í svipinn hverjir stæðu að Orca en það reyndist vera hópur fjárfesta, 

foringjar hans á meðal hinna umsvifamestu í íslenskum fyrirtækjarekstri og nutu 

sumir lítillar hylli ríkisstjórnarinnar (Edda Svavarsdóttir o.fl., 2017:262).  

Saga hins nýja Íslandsbanka er mun nýrri og hefst starfssemi hans í ársbyrjun 1990 með því 

að Alþýðubankinn, Iðnaðarbankinn, Útvegsbankinn og Verzlunarbankinn sameinuðust og 

varð nafnið á þessum nýja banka Íslandsbanki. Árið 2000 sameinuðust svo FBA og 

Íslandsbanki og ári seinna varð nafnið á sameinaðri starfssemi bankanna tveggja 

Íslandsbanki. Hóf bankinn sókn á erlenda markaði árið 2004 með kaupum á Kreditbanken í 

Noregi. Íslandsbanki varð svo Glitnir árið 2006 og teygði starfsemin anga sína víða um heim; 

bankinn stækkaði ásamt íslenska bankakerfinu (Íslandsbanki, e.d.).  

Stjórn Glitnis banka hf. ákvað að boða til hluthafafundar þann 29. september 2008 til að 

leggja fram tilboð íslenska ríkisins um kaup á 75% eignarhluta í bankanum. Einhver 

vandkvæði voru á því að geta haldið fundinn, en stjórnvöld þrýstu á um að það yrði gert sem 

fyrst. Þennan sama dag lækkaði matsfyrirtækið Standard & Poor´s lánshæfismat Glitnis sem 

og íslenska ríkisins. Daginn eftir skipaði Fjármálaeftirlitið löggiltan endurskoðanda sem 

sérstakan tilsjónarmann með bankanum. Þennan sama dag lækkaði annað matsfyrirtæki, 

Moody´s, einnig lánshæfismat Glitnis. Þegar lánshæfismat bankans var lækkað leiddi það til 

þess að lán Glitnis hjá erlendum bönkum voru gjaldfelld. Tveir bankar gerðu slíkt samkvæmt 

samningum þar um og þurfti nú Glitnir að greiða 425 milljónir evra. Veðköll frá þessum tíma 

voru samanlögð alls um 1.100 milljónir evra (Páll Hreinsson o.fl., 2010:48-49).  

Forsaga tilboðs ríkisins eða hlutafjáraukningarinnar vegna Glitnis er sú, að þann 25. 

september 2008 hafði stjórnarformaður Glitnis, Þorsteinn Már Baldvinsson, átt fund með 

þáverandi formanni bankastjórnar Seðlabankans, Davíð Oddssyni. Á fundinum upplýsti 

Þorsteinn Davíð um stöðuna sem komin var upp í rekstri Glitnis og áhyggjurnar af að Glitnir 

gæti ekki staðið við greiðslu á lánum sem voru á gjalddaga um miðjan október. Þorsteinn fór 

þá fram á að Seðlabankinn veitti Glitni lán. Á fundi Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins 

þann 26. september var upplýst um að Glitnir hefði óskað eftir láni og í samræmi við verklag 

milli Fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands átti Fjármálaeftirlitið að meta eiginfjárstöðu 

Glitnis. Fyrrverandi aðstoðarforstjóri Fjármálaeftirlitsins, Ragnar Hafliðason, sagði að 
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Fjármálaeftirlitið hefði ekki framkvæmt slíkt mat, þar sem síðar hefði orðið ljóst að ekki ætti 

að veita Glitni lán heldur væri niðurstaðan sú að leggja bankanum til eiginfjárframlag. Þessi 

afstaða, að veita Glitni ekki lán mótaðist hjá bankastjórn Seðlabankans, Sturlu Pálssyni og 

Jóni Þ. Sigurgeirssyni.4 Þegar fulltrúi Glitnis, Þorsteinn Már Baldvinsson, kom á fund Davíðs 

Oddssonar þáverandi Seðlabankastjóra og óskaði eftir láni, var lánasafnið sem boðið var til 

veðsetningar ekki hæft þar sem það innihélt skilmála sem bönnuðu slíkt. Glitnir bauð þá 

önnur veð sem talin voru lakari. Niðurstaðan var sú að Glitnir hafi ekki getað lagt fram 

fullnægjandi veð. Eftir að þáverandi forsætisráðherra, Geir H. Haarde, var skýrt frá vanda 

Glitnis þann 27. september fól hann Seðlabankanum að taka saman minnisblað um alla 

mögulega kosti í stöðunni og varð bankinn við beiðninni. Þann 28. september sagði þáverandi 

Seðlabankastjóri, Eiríkur Guðnason, að Seðlabanki Íslands væri búinn að móta afstöðu sína 

og hún væri á þá leið að Seðlabankinn teldi ekki fært að veita Glitni lán (Páll Hreinsson o.fl., 

2010:10-11,13-16, 20). 

Þess í stað lagði Seðlabankinn til við ríkisstjórnina að hið opinbera legði fram 84 milljarða í 

hlutafé og eignaðist 75% í Glitni. Að kvöldi 28. september mættu fulltrúar Glitnis í 

Seðlabankann þar sem tilkynnt var um 600 milljarða evra hlutafjáraukningu á móti 75% 

eignarhluta í Glitni. Engin gögn voru lögð fram á fundinum og töldu fulltrúar Glitnis að 

Seðlabankinn yrði eigandi hlutafjárins, en ekki íslenska ríkið. Ákvað stjórn Glitnis því að 

boða til hluthafafundar þar sem óskað yrði eftir afstöðu stjórnar bankans sem og stærstu 

hluthafa hans gagnvart tilboðinu. Þann 29. september 2008 birti svo forsætisráðuneytið 

tilkynningu á vefsíðu sinni þar sem sagði að samkomulag hefði tekist á milli Glitnis og 

ríkisstjórnar Íslands um að ríkisstjórnin legði bankanum til nýtt hlutafé (Páll Hreinsson o.fl., 

2010:27,29,35-36). 

Á fundi samráðshóps um fjármálastöðugleika, en að honum stóðu forsætisráðuneytið, 

fjármálaráðuneytið, viðskiptaráðuneytið, Fjármálaeftirlitið og Seðlabanki Íslands, þann 2. 

október 2008 var rætt um hluthafafund Glitnis. Þar óskar Glitnir eftir því að fá skriflega 

yfirlýsingu frá hinu opinbera þess efnis að tilboð þess um hlutafjárframlag sé bindandi. 

Daginn eftir er annar fundur hjá samráðshópnum og eru þar málefni Glitnis enn til umræðu. 

Stjórn Glitnis segist ekki geta kallað saman hluthafafund nema að fá umrædda yfirlýsingu frá 

ríkinu. Niðurstaða þáverandi ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneytisins, Baldurs Guðlaugssonar, 

 
4Sturla Pálsson gegndi starfi framkvæmdastjóra alþjóða- og markaðssviðs Seðlabanka Íslands og Jón Þ. Sigurgeirsson var framkvæmdastjóri 

skrifstofu bankastjórnar Seðlabanka Íslands (Margrét V. Bjarnadóttir og Guðmundur Axel Hansen, 2010:110,111).  



 

61 
 

var sú að ekki væri skynsamlegt að gefa út þessa yfirlýsingu. Þann 4. október er haldinn 

fundur ráðherra og seðlabankastjóra og er það mat eins bankastjóra Seðlabankans að staða 

Glitnis sé verri en menn áttu von á og vegna lækkunar á lánshæfismati séu erlendar 

lánastofnanir að gjaldfella lán til bankans. Einnig var bætt við að aðaleigandi bankans sé 

jafnframt stærsti skuldari hans. Þáverandi fjármálaráðherra, Árni M. Mathiesen, skrifaði á 

minnisblað: „Glitnir fer þá á höfuðið á mánudag“, (Páll Hreinsson o.fl.,2010:49). 

Þann 5. október funda ráðherrar með fulltrúum Glitnis. Þar segir þáverandi forstjóri Glitnis, 

Lárus Welding, að bankinn þurfi á aðstoð Seðlabankans að halda. Samkvæmt úttekt 

aðalendurskoðanda Seðlabankans var staða Glitnis alvarleg. Á mánudeginum 6. október 2008 

leitaði fjármálaráðuneytið sér lögfræðiálits um hvort samkomulagið sem gert hafði verið við 

Glitni um hlutafjárframlagið hefði skuldbindingargildi fyrir ríkið. Í áliti lögmanna er talið að 

vegna stórfellds forsendubrests séu „allverulegar líkur“ á að það gæti leitt til ógildingar eða 

riftunar á samkomulaginu. Sama dag ritar stjórn Glitnis þáverandi fjármálaráðherra, Árna H. 

Mathiesen, sem og Fjármálaeftirlitinu bréf með beiðni um að hluthafafundi Glitnis verði flýtt, 

þ.e. að hann verði haldinn þann 7. október í stað þess 11. eins og ráðgert hafði verið. Um 

kvöldið 6. október voru neyðarlögin samþykkt. Þann 7. október fundaði stjórn Glitnis allan 

daginn og að sögn eins fundarmanna var öllum ljóst að ekki yrði staðið við tilboð ríkisins. 

Einnig kom fram að Seðlabankinn hafnaði beiðni bankans um lán í evrum. Að kvöldi 7. 

október 2008 greip Fjármálaeftirlitið inn í rekstur Glitnis samkvæmt heimild í 

neyðarlögunum sem samþykkt höfðu verið á Alþingi daginn áður. Fjármálaeftirlitið tók yfir 

vald hluthafafundar, fyrri stjórn bankans var vikið frá og var sérstök skilanefnd skipuð yfir 

bankann (Páll Hreinsson o.fl., 2010:50-51). 

Íslandsbanki var stofnaður með setningu neyðarlaganna nr.125/2008 (Lög um heimild til 

fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl.) og með því 

fluttist öll innlend starfssemi úr gamla bankanum í þann nýja. Bankinn átti að halda utan um 

innlendar innistæður og meirihluta íslenskra eigna Glitnis. Íslandsbanki er alfarið í eigu 

íslenska ríkisins. Að kröfu Fjármálaeftirlitsins var ISB Holding ehf., dótturfélag Glitnis 

banka, stofnað til að fara með eignarhlut Glitnis í Íslandsbanka. Í október 2009 komst ríkið að 

samkomulagi við skilanefnd Glitnis um að Glitnir banki eignaðist 95% eignarhlut í 

bankanum. Samkomulagið var háð niðurfellingu skulda Íslandsbanka við Glitni og að 

eiginframlag hins opinbera gengi að mestu til baka. Íslenska ríkið ætti áfram um 5% af 

hlutafé bankans sem var 500 milljónir að nafnvirði. Ríkið veitti bankanum einnig stuðning 
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við eiginfjár- og lausafjárstöðu hans, meðal annars í formi víkjandi láns að fjárhæð 25 

milljarða króna (Bankasýsla ríkisins, 2017:17).   

Í febrúar 2009 varð svo Nýi Glitnir að Íslandsbanka. Hann er rekinn undir því nafni í dag og 

veitir alhliða fjármálaþjónustu (Íslandsbanki, e.d.; Bankasýsla ríkisins, 2010:18).   

6.1.2 Búnaðarbanki 

Búnaðarbanki Íslands var stofnaður árið 1930. Lög um bankann höfðu verið staðfest 

nokkru fyrr eða 14. júní 1929 og tóku gildi árið eftir. Bankinn var stofnaður til að styðja og 

efla íslenskan landbúnað (Edda Svavarsdóttir o.fl., 2017:13,18).  

Bæði fyrir og eftir 1990 höfðu komið upp hugmyndir um að breyta Búnaðarbankanum í 

hlutafélag með einkavæðingu hans í huga. Stjórnendur bankans höfðu verið andsnúnir slíkum 

breytingum og hafði ein af ástæðum þess verið sú að breytingin kynni að skaða 

samkeppnisstöðu bankans gagnvart Landsbankanum, sem yrði þá áfram í ríkiseigu. Sú 

fyrirstaða varð að engu þegar ljóst varð að breyta ætti báðum bönkunum samtímis. Lög voru 

sett um bæði Búnaðarbanka og Landsbanka á vorþingi 1997 og átti starfssemi þeirra að 

hefjast í byrjun næsta árs. Búnaðarbanki Íslands hf. hóf svo starfssemi árið 1998 og átti 

ríkissjóður allt hlutafé bankans (Edda Svavarsdóttir o.fl., 2017:257,260).  

Þegar lokið hafði verið við hlutafélagavæðingu Landsbanka og Búnaðarbanka voru uppi 

umræður um sameiningu bankanna tveggja. Landsbanki vildi kaupa Búnaðarbanka. Einnig 

höfðu verið hugmyndir á lofti um að Íslandsbanki keypti Búnaðarbanka en 

Búnaðarbankamönnum hugnaðist ekki sú hugmynd frekar en kaup Landsbankans á 

Búnaðarbankanum. Þegar svo Fjárfestingabanki atvinnulífsins og Íslandsbanki sameinuðust 

vakti Landsbankinn aftur máls á hugmynd sinni að kaupa Búnaðarbankann. Í þetta sinn lét 

sitjandi ríkisstjórn kanna málið. Til að geta sameinað bankana þurfti að fá samþykki frá 

samkeppnisyfirvöldum og fór svo að Samkeppnisráð (Nú Samkeppniseftirlitið5) bannaði 

samrunann. Í kjölfarið var tekin sú ákvörðun að einkavæða bankanna í sitthvoru lagi. Þegar 

hætt var við sameiningu Landsbanka og Búnaðarbanka í árslok árið 2000 starfaði 

Búnaðarbankinn í tvö ár sem sjálfstætt starfandi hlutafélag í eigu hins opinbera (Edda 

Svavarsdóttir o.fl., 2017:261-263,267).  

 
5 Samkeppniseftirlitið tók til starfa 1. júlí 2005 en þá tóku í gildi ný samkeppnislög nr. 44/2005. Með sömu  lögum voru Samkeppnisstofnun 

og Samkeppnisráð lögð niður (Samkeppniseftirlitið, e.d.).  
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Á kjörtímabilinu frá 1999-2003 höfðu Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur ákveðið 

áframhaldandi ríkisstjórnarsamstarf. Höfðu forsvarsmenn flokkana gefið það út að fylgja ætti 

eftir hlutafélagavæðingu ríkisbankanna með því að selja þá til einkaaðila. Dreifð áskriftarsala, 

með svipuðum hætti og þegar fyrst var selt af eign ríkisins í bönkunum, þótti ekki koma til 

greina núna (Edda Svavarsdóttir o.fl., 2017:269). Í bók um sögu Búnaðarbankans segir 

einnig:  

Dreifð sala leiddi ekki endilega af sér dreift eignarhald heldur kapphlaup um yfirráð 

með ófyrirsjáanlegum úrslitum. Og ríkið vildi síður sjá á eftir bönkunum í 

ófyrirsjáanlegar hendur (Edda Svavarsdóttir o.fl., 2017:270).  

Aðrar söluaðferðir kæmu frekar til greina og mætti þar nefna hugmyndina um 

kjölfestufjárfestinn6 til að kaupa þriðjungshlut í Landsbankanum. Slíkt var erfiðleikum 

bundið á þessum tíma vegna ástandsins á fjármálamörkuðum heimsins. Var þá hugmyndinni 

skotið á frest vegna aðstæðna og farin sú leið að selja 20% í Landsbankanum í gegnum 

Verðbréfaþing (Nú Nasdaq, Inc -Kauphöll Íslands7). Eftir þessa sölu átti ríkið helminginn í 

Landsbankanum (Edda Svavarsdóttir o.fl., 2017:270).  

Fimm hópar gáfu sig fram sem ýmist sóttust eftir því að kaupa Landsbankann, 

Búnaðarbankann eða báða. Einn þessara aðila var Íslandsbanki sem fékk neikvætt svar. 

Samson-hópurinn vildi kaupa Landsbankann og varð að ósk sinni. Þá var Búnaðarbankinn 

eftir. Svonefndur Gildingarhópur óskaði eftir að kaupa Búnaðarbankann en því tilboði var 

hafnað. Þá hófust viðræður við tvo hópa sem höfðu óskað eftir að kaupa Landsbankann en 

Búnaðarbankann til vara. Þetta var annars vegar Fjárfestingafélagið Kaldbakur og hins vegar 

S-hópurinn (Edda Svavarsdóttir o.fl., 2017:271). Í sögu Búnaðarbankans segir ennfremur:  

Báðir [hóparnir] áttu rætur í samvinnuhreyfingunni sem lengi hafði lotið forræði 

framsóknarmanna og eimdi enn eftir af þeim tengslum. Hversu þungt eða létt sem 

flokkspólitísk sjónarmið kunna að hafa vegið var a.m.k. talið geðfellt fyrir 

Framsóknarflokkinn, þegar Landsbankinn var kominn í hendur manna sem 

 
6 Með hugtakinu kjölfestufjárfestir er ekki eingöngu vísað til stærðar eignarhluta heldur einnig vísað til krafna um þekkingu og reynslu 

væntanlegra kaupenda af bankarekstri eða á sviði fjármálaþjónustu. Eru þessir þættir taldir geta aukið samkeppnishæfni viðkomandi banka 

(Páll Hreinsson o.fl., 2010:239,301).   
7 Nasdaq, Inc. – Kauphöll Íslands er stærsta kauphallarfyrirtæki í heimi og er með kauphallarþjónustu í sex heimsálfum (Nasdaq, Inc., e.d.).  
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Sjálfstæðisflokkurinn bar traust til, að Búnaðarbankinn tengdist fremur í 

samvinnuáttina (Edda Svavarsdóttir o.fl., 2017:271).  

Niðurstaða málsins varð sú að semja frekar við S-hópinn því hann hafði það fram yfir 

Kaldbak að í honum var erlent fjármálafyrirtæki. Þegar ákveðið var að semja við S-hópinn í 

byrjun nóvember 2002 kom fram hvaða aðilar stóðu að baki hópnum og tók hópurinn 

sífelldum breytingum á meðan á samningaviðræðum stóð. Átti það sér þær skýringar að 

hópurinn sóttist líka eftir áhrifum í VÍS eða Vátryggingafélagi Íslands. Að lokum fór það svo 

að þeir aðilar sem virtust hverfa úr S-hópnum stóðu enn að tilboðinu, nema núna voru þeir 

hluti af tilboðinu sem hluthafar í VÍS. Þetta átti ekki aðeins við um Eignarhaldsfélagið 

Samvinnutryggingar, sem varð á endanum beinn kaupandi, og Andvöku, heldur líka 

Kaupfélag Skagfirðinga og dótturfélag þess, Fiskiðjuna Skagfirðing. Samskip hf. stóð líka að 

S-hópnum til loka (Edda Svavarsdóttir o.fl., 2017:271-272). Í sögu Búnaðarbankans segir 

einnig:  

Kaupfélag Skagfirðinga átti í gegnum Fiskiðjuna Skagfirðing helmingshlut í 

Fjárfestingafélaginu Hesteyri (hinn helminginn átti útgerðafélagið Skinney-Þinganes 

og var deilt á Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra og formann 

Framsóknarflokksins fyrir, að ættingjar hans áttu í því talsverðan hlut og hann sjálfur 

lítið eitt). Hesteyri gerðist stór hluthafi í VÍS og átti þannig aðild að kaupum S-

hópsins á Búnaðarbankanum (Edda Svavarsdóttir o.fl., 2017:272).  

Þann 4. nóvember 2002 ákvað Framkvæmdanefnd um einkavæðingu að mæla með því við 

Ráðherranefnd um einkavæðingu að gengið yrði til viðræðna um S-hópinn um kaup á 

Búnaðarbanka Íslands hf. Var þátttaka Société Générale eða „annarrar hátt settrar virtrar 

alþjóðlegrar fjármálastofnunnar“ veigamikill þáttur á bak við ákvörðun nefndarinnar. 

Kaupsamningur milli íslenska ríkisins og Eglu hf., Samvinnulífeyrissjóðsins,  

Vátryggingafélags Íslands hf. og Eignarhaldsfélagsins Samvinnutrygginga um 45,8% hlut í 

Búnaðarbankanum var undirritaður um miðjan janúar 2003. Áhugavert þótti að þegar 

samningurinn var undirritaður þann 16. janúar 2003 kom fram að þýski bankinn Hauck & 

Aufhäuser Privatbankiers KgaA ætti 50% hlutafjár í Eglu hf., sem var stærsta félagið í 

ofangreindum kaupendahópi. Upphaflega átti erlendi aðilinn að vera franski bankinn Sociéte 

Générale (Páll Hreinsson o.fl., 2010:254-256, 259).  

Á fundi nýkjörins bankaráðs þann 25. mars 2003 var íslenska ríkið horfið úr hluthafahópnum 

og kjölfestufjárfestirinn réð orðið lögum og lofum. Á fundinum var rætt um mögulega 
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samruna í bankakerfinu. Á þessum tímapunkti hafði Kaupþing, sem hafði verið 

dótturfyrirtæki Sparisjóðanna, átt frumkvæði að samruna sem Búnaðarbankinn féllst strax á. 

Samningaviðræður gengu greiðlega og voru samningar undirritaðir þann 13. apríl sama ár. 

Kaupþing var farinn að starfa sem fjárfestingabanki og sáu forsvarsmenn hans fram á harða 

samkeppni um verkefni frá nýjum ríkisbanka sem var miklu stærra fyrirtæki, a.m.k. á 

mælikvarða eigin fjár. Nafn hins sameinaða félags varð Kaupþing Búnaðarbanki hf. 

Sameining þessara tveggja félaga var afturvirk og miðuð við árslok 2002, en hinn sameinaði 

banki tók til starfa þann 27. maí 2003. Frá árslokum 2003 var bankinn rekinn undir nafninu 

KB banki og varð að stærsta banka landsins (Edda Svavarsdóttir o.fl., 2017:274,262,276-

277).  

Það var svo aðfaranótt 9. október 2008 að Fjármálaeftirlitið tilkynnti að stofnunin hefði gripið 

inn í rekstur Kaupþings banka hf. og var það gert á grundvelli heimildar í lögum nr. 125/2008 

eða svokallaðra neyðarlaga (Lög nr. 125/2008 um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna 

sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl.). Hafði ákvörðunin verið tekin vegna þess að 

stjórn bankans hefði farið þess á leit við Fjármálaeftirlitið að það tæki yfir vald 

hluthafafundar. Einnig kom fram að stjórn Kaupþings hefði sagt af sér. Í ákvörðun 

Fjármálaeftirlitsins fólst að fyrri stjórn bankans yrði vikið frá, að stofnunin tæki yfir vald 

aðalfundar og að sérstök skilanefnd yrði skipuð yfir bankann. Ástæðan fyrir því að Kaupþing 

féll er m.a. vegna dótturfélags Kaupþings í Bretlandi sem hét Kaupthing Singer & 

Friedlander. Í lánasamningum Kaupþings og útgefnum skuldabréfum voru ákvæði þess efnis 

að ef stórt dótturfélag Kaupþings færi í vanskil þá jafngilti slíkt vanskilum móðurfélags. Ljóst 

var að þegar erfiðleikar komu upp á yfirborðið í starfsemi fyrst Glitnis og svo Landsbankans 

um mánaðamótin september/október 2008 var vitað að ekki liði á löngu þar til áhrifanna færi 

líka að gæta í rekstri Kaupþings. Lýsti þetta sér í auknu útstreymi fjár af innlánsreikningum 

og erfiðleikum við að endurnýja samninga og höfðu þau atvik sem tengdust Kaupthing Singer 

& Friedlander þar afgerandi áhrif (Páll Hreinsson o.fl., 2010:159-160,173).  

Arion banki hf. var stofnaður í október 2008 á grunni áðurnefndra neyðarlaga. Átti bankinn 

að halda utan um innlendar innistæður og meirihluta íslenskra eigna Kaupþings banka 

(Bankasýsla ríkisins, 2010:14).  

Arion banki hf. var alfarið í eigu íslenska ríkisins þar til í nóvember 2009 en þá komst ríkið 

að samkomulagi við skilanefnd Kaupþings að Kaupþing banki, eða Kaupskil ehf., eignaðist 

87% eignarhlut í bankanum. Samkomulagið gerði ráð fyrir því að innborgun hlutafjár 
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Kaupþings, sem var 66 milljarðar í reiðufé ásamt lánasafni, sem samsvaraði 87% af eigin fé 

bankans. Afgangurinn eða 13% yrði í eigu íslenska ríkisins og átti Bankasýslan að fara með 

hlutinn fyrir hönd hins opinbera (Bankasýsla ríkisins, 2010:14).   

Í febrúar 2018 seldi svo íslenska ríkið 13% eignarhlut sinn í Arion banka. Um er að ræða 

fyrstu verulegu söluna á eignarhlut hins opinbera í fjármálafyrirtæki eftir fall 

viðskiptabankanna haustið 2008 (Bankasýsla ríkisins, 2018:4). Þann 3. janúar 2018 óskaði 

fulltrúi Kaupþings, móðurfélags Kaupskila, eftir því við Bankasýslu ríkisins að óformlegar 

viðræður hæfust um nýtingu Kaupskila á einhliða kauprétti. Upphaf málsins var með þeim 

hætti að hluthafasamkomulag hafði verið gert milli ríkissjóðs, Kaupskila ehf. og Arion banka 

þann 3. september 2009. Samkvæmt samkomulaginu hafði Kaupskil samningsbundinn rétt á 

nýtingu einhliða kaupréttar. Átti kaupréttarverðið á hvern hlut að vera reiknað með þeim 

hætti að miðað yrði við að ríkissjóður ávaxtaði hlutafjárframlag sitt til bankans á þeim 

árafjölda sem leið á milli stofndags bankans, sem var 18. október 2008 þegar ríkissjóður 

skráði sig fyrir öllu ógreiddu hlutafé í bankanum, og til þess dags þegar Kaupskil nýtti 

kaupréttinn (Bankasýsla ríkisins, 2018:8). 

Þrír stærstu eigendur Arion banka hf. í dag eru samkvæmt heimasíðu bankans: Taconic 

Capital Advisors UK LLP með 23,22% hlut, Sculptor Capital Management með 9,92% hlut 

og Gildi lífeyrissjóður er með 9,62% hlut (Arion banki hf. e.d.2). Ásamt því að starfrækja 

eignaumsýslufélagið Eignabjarg ehf., þá eru helstu dótturfélög bankans Stefnir hf., Valitor hf. 

og Vörður hf. (Arion banki hf., e.d.3; e.d.1). Arion banki hf. veitir í dag alhliða 

fjármálaþjónustu til fyrirtækja og einstaklinga (Arion banki e.d.4).  

6.1.3 Landsbanki 

Landsbanki Íslands tók fyrst til starfa 1. júlí 1886 og var hann að öllu leyti í eigu 

íslenska ríkisins (Eggert Þór Bernharðsson, 2006:8). Fyrstu áratugirnir í starfssemi bankans 

einkenndust af að hann hafði úr litlum fjármunum að spila. Eftir að Landsbankinn 

endurheimti rétt til seðlaútgáfu á 3. áratugnum öðlaðist hann traustan sess sem stærsti banki 

landsins. Með stofnun Seðlabanka Íslands árið 1961 fór seðlaútgáfan frá Landsbankanum. 

Starfsemi bankans sem viðskiptabanki efldist og fjöldi útibúa óx á næstu áratugum. Lög um 

viðskiptabanka og sparisjóði sem sett voru 1986 færðu innlánsstofnunum aukið sjálfstæði frá 

Seðlabankanum. Gátu nú innlánsstofnanirnar sjálfar ráðið inn – og útlánsvöxtum sem og 

þjónustugjöldum (Landsbankinn hf., e.d.).  
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Eins og áður sagði hafði einkavæðing ríkisbankanna verið í nokkrum skrefum sem hófst með 

því að vorið 1997 voru sett lög um stofnun hlutafélaga um bæði Landsbanka Íslands og 

Búnaðarbanka Íslands nr. 50/1997. Átti allt stofnfé þeirra að vera í eigu ríkissjóðs. Sala á 

hlutafé ríkissjóðs var óheimil án samþykkis Alþingis. Ráðherra fékk þó heimild fyrir útboði á 

nýju hlutafé með það að markmiði að styrkja eiginfjárstöðu bankanna. Árið 1998 var boðið út 

nýtt hlutafé sem nam 15% af heildarhlutafé hvors banka um sig og fór salan fram í desember 

1999. Eftirstandandi hlutur hins opinbera í báðum bönkunum var 72%. Næsta sala á hlutum 

ríkisins í bönkunum fór ekki fram fyrr en á árinu 2002 (Páll Hreinsson o.fl., 2010:229,232).  

Þann 1. janúar 1998 tók Landsbanki Íslands hf. formlega til starfa og var nú bankinn ekki 

eingöngu í eigu ríkisins (Eggert Þór Bernharðsson, 2006:8,145-146). 

Þann 9. september 2002 var ákveðið að velja Samson-eignarhaldsfélag ehf., sem Björgólfur 

Thor Björgólfsson, Björgólfur Guðmundsson og Magnús Þorsteinsson höfðu stofnað um 

tilboð sitt í Landsbankann, til einkaviðræðna um kaup á Landsbanka Íslands hf. (Páll 

Hreinsson o.fl., 2010:248).  

Árið 2003 var merkt ár í sögu bankans. Þá hafði m.a. verið lokið við einkavæðingu hans og 

var nýtt bankaráð kosið á aðalfundi bankans þann 14. febrúar 2003. Var þetta í fyrsta skiptið 

sem ríkið tilnefndi ekki fulltrúa í bankaráðið (Eggert Þór Bernharðsson, 2006:150-151).  

Þann 1. október 2008 var tilkynnt að Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki hf. hefði keypt 

fjögur fyrirtæki af Landsbanka Íslands hf. og voru þau staðsett í Evrópu. Var þetta talið 

nauðsynlegt til að styrkja eigið fé bankans. Bankastjórar Landsbankans skrifuðu 

Seðlabankanum, Fjármálaeftirlitinu og ríkisstjórninni bréf þann 4. október þar sem slæm 

staða bankans er rakin og leiðir til úrbóta, m.a. þá að selja Landsbankanum Glitni. Þetta 

skilaði ekki tilætluðum árangri. Atburðarrásin þessa fyrstu daga októbermánaðar var hröð, 

t.d. var Seðlabanki Evrópu með 400 milljóna evra veðkall gegn Landsbankanum, en það var 

svo dregið tilbaka þann 5. október. Einnig óskaði breska fjármálaeftirlitið eftir fjármagni frá 

Landsbankanum vegna mikils útflæðis af Icesave-reikningum útibús bankans í London. 

Stuttu seinna óskaði Landsbankinn eftir láni frá Seðlabankanum en því var hafnað. Var sú 

skýring gefin að búið væri að lána öðrum banka stóra upphæð (Páll Hreinsson o.fl., 

2010:142-143,145).  

Við setningu laga nr. 125/2008 eða neyðarlaganna þann 8. október 2008 yfirtók sérstök 

skilanefnd rekstur Landsbankans og hóf hún störf að morgni 7. október. Fjármálaeftirlitið 

taldi að önnur úrræði væru ekki líkleg til árangurs, þar sem bankinn væri í knýjandi fjárhags- 
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og rekstrarerfiðleikum. Því hafi verið tekin sú ákvörðun að taka yfir vald hlutahafafundar 

Landsbankans, víkja stjórn hans frá en skipa sérstaka skilanefnd í stjórnar stað. 

Lausafjárskortur í erlendri mynd varð til þess að bankinn komst í greiðsluþrot (Páll Hreinsson 

o.fl., 2010:148,157). 

Þegar Fjármálaeftirlitið tók yfir rekstur Landsbanka Íslands hf. þann 7. október 2008 var 

bankanum skipt upp í tvo hluta. Annar hluti starfsemi Landsbanka Íslands var fluttur yfir í 

nýjan banka sem hét Nýi Landsbankinn hf. (NBI hf.) og var hann að fullu í eigu íslenska 

ríkisins. Tók NBI hf. yfir innistæðuskuldbindingar Landsbankans sem og stærstan hluta eigna 

bankans sem tengdust íslenskri starfssemi, svo sem lán og aðrar kröfur. Hinn hlutinn, sem var 

aðrar eignir og skuldir, varð eftir í Landsbankanum hf. Fjármálaeftirlitið skipaði skilanefnd 

yfir þrotabúinu sem tók þá við stjórn þess. Var skilanefndinni ætlað að hafa umsjón með 

uppgjöri þrotabúsins og tók hún við stjórn gamla bankans af þáverandi bankaráði 

(Landsbankinn hf., e.d.).  

Í desember 2009 var samið um uppgjör NBI og Landsbanka Íslands. NBI gaf út 247 milljarða 

króna skuldabréf í erlendum gjaldmiðlum til 10 ára til Landsbanka Íslands. Með þessu 

samkomulagi var gengið frá eignarhaldi Landsbankans hf. Eigendur bankans urðu því tveir, 

annars vegar Ríkissjóður Íslands með 81,333% eignarhlut og hins vegar Landsskil ehf., sem 

er dótturfélag Landsbanka Íslands hf. Hlutur Landsskila var 18,667% í útgefnu hlutafé, sem 

var 24 milljarðar króna. Við þetta má bæta að erlend langtíma fjármögnun var jafnframt 

tryggð með útgáfu skuldabréfsins. Í apríl 2011 var heiti bankans breytt úr NBI hf. og það lagt 

niður og nafn bankans varð Landsbankinn hf. og starfar hann undir því heiti í dag 

(Landsbankinn hf., e.d.).  

6.2 Ályktanir Rannsóknarnefndar Alþingis vegna fyrri einkavæðingar  

Með samþykkt laga nr. 70/2001 gaf Alþingi ríkisstjórninni heimild til að selja 

eignarhlut ríkisins í bönkunum tveimur, Landsbanka og Búnaðarbanka, að fullu. Í lögunum 

var einungis veitt heimild, en ekki var tekin afstaða til annarra atriða varðandi væntanlega 

söluaðferð (Lög um breytingu á lögum nr. 50/1997, um stofnun hlutafélaga um Landsbanka 

Íslands og Búnaðarbanka Íslands, með síðari breytingum nr. 70/2001). Söluheimildin var því 

með öllu óákvörðuð og opin og lá það beint við að öll frekari ákvarðanataka yrði ekki í 

höndum Alþingis, heldur lægi hjá stjórnvöldum. Benti Rannsóknarnefndin á að í ljósi þess 

hversu afdrifarík einkavæðing ríkisbankanna hlaut að verða fyrir framtíð bankakerfisins á 

Íslandi og með tilliti til sérstöðu og mikilvægis fjármálastofnana í samfélaginu, væru miklir 
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hagsmunir bundnir því hvaða meginsjónarmið yrðu ráðandi við einkavæðinguna. Alþingi 

hafði ríkar ástæður til að taka afstöðu til grundvallarforsendna við einkavæðinguna í löggjöf 

um söluheimildina (Páll Hreinsson o.fl., 2010:233-235,300). Ályktaði Rannsóknarnefnd 

Alþingis eftirfarandi:  

Ríkar ástæður voru fyrir því að lögbinda fyrirfram forsendur og framkvæmd sölu 

bankanna. Atburðarás í söluferlinu varð síðan í reynd þannig frá hausti 2001 til 

áramóta 2002-2003, einkum og sér í lagi á lokastigi þess frá miðju sumri 2002, að 

kröfur og viðmið sem stjórnvöld settu fram og gengu út frá framan af í söluferlinu, 

reyndust óstöðug. Rannsóknarnefnd Alþingis telur að rás atburða, einkum á lokastigi 

söluferilsins, sé til merkis um hvernig dregið var úr kröfunum og hvernig stjórnvöld 

breyttu forgangsröð krafna og viðmiða við söluna eða byggðu á nýjum viðmiðum eftir 

því sem söluferlinu vatt fram (Páll Hreinsson o.fl., 2010:300-301). 

Einnig er vert að geta þess að söluheimildin var alfarið lögð í hendur stjórnvalda og 

ríkisstjórnin hafði forystu um að ákveða framkvæmd og forsendur hennar. Ályktaði 

Rannsóknarnefnd Alþingis eftirfarandi og benti á:  

[...].þar með var það háð pólitískri stefnumörkun og ákvörðunum þeirra ráðherra og 

annarra sem fóru með málið í þeirra umboði, hvort einhverjar og þá hvaða kröfur 

yrðu gerðar til kaupenda að þessum eignarhlutum ríkisins, hvenær þeir yrðu seldir og 

hverjum. Eðli málsins samkvæmt þurftu stjórnvöld þó í þessum málum sem endranær 

að fylgja almennum reglum sem gilda um meðferð valds þeirra. Eins og Alþingi setti 

fram heimildina til sölunnar hlaut það hins vegar fyrst og fremst að verða afstaða 

hlutaðeigandi ráðherra, og eftir atvikum þeirra fleiri saman á vettvangi svonefndrar 

ráðherranefndar um einkavæðingu, sem réði því hver niðurstaðan yrði (Páll 

Hreinsson o.fl., 2010:300).  

Í lögskýringargögnum komu reyndar fram sjónarmið um sölu, en rannsóknarnefndin taldi að 

slík framsetning á sjónarmiðum gæti ekki gegnt sama hlutverki og sett lagaákvæði (Páll 

Hreinsson o.fl., 2010:300). 

Tvenn lög sem sett voru árið 1997 mörkuðu rammann um sölu bankanna. Þetta voru annars 

vegar lög sem kváðu á um söluheimildina um hlutaféð í bönkunum eða lög nr. 70/2001 (Lög 

um breytingu á lögum nr. 50/1997, um stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og 

Búnaðarbanka Íslands, með síðari breytingum) og lög nr. 69/2001 um breytingar á þágildandi 

lögum um viðskiptabanka og sparisjóði (Lög um breytingu á lagaákvæðum um eftirlit með 
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eigendum virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum nr. 69/2001). Breytingarnar fólu m.a. í sér 

þá stefnumörkun stjórnvalda að ekki væri rétt að leiða í lög hér á landi beinar takmarkanir á 

stærð eignarhluta einstakra aðila í fjármálafyrirtækjum. Var talið að slíkar takmarkanir skertu 

samkeppnisstöðu íslenskra fjármálafyrirtækja gagnvart erlendum fjármálafyrirtækjum sem 

veittu þjónustu hér á landi á grundvelli EES-samningsins (Páll Hreinsson o.fl., 2010:299). 

Ályktaði Rannsóknarnefnd Alþingis eftirfarandi um stefnumörkunina:  

Stórir og í reynd ráðandi eignarhlutir áttu eftir að setja mark sitt á eignarhald og 

starfsemi íslensku bankanna fram að falli þeirra. Þar komu að hluta til við sögu sömu 

aðilar og höfðu verið kaupendur að stóru eignarhlutunum sem ríkið seldi við 

einkavæðingu bankanna. Segja má að ríkið hafi við einkavæðingu ríkisbankanna á 

vissan hátt gefið tóninn fyrir það hvernig skipulag eignarhalds varð á íslenskum 

fjármálamarkaði (Páll Hreinsson o.fl., 2010:299). 

Þar sem uppi voru óhagstæðar ytri aðstæður og/eða áhugaleysi erlendra aðila á að kaupa 

ríkisbankana tvo var salan til kjölfestufjárfestanna sett á bið í tæpt ár, frá 2001-2002, eða þar 

til bankarnir voru báðir auglýstir til sölu þann 10. júlí 2002. Gerðist það í kjölfar þess að bréf 

hafði borist frá Samson-hópnum þar sem lýst var yfir áhuga á að kaupa kjölfestuhlut í 

Landsbankanum. Með auglýsingunni var greinilegt að hér var gert ráð fyrir knappari tíma 

fyrir söluna en gert hafði verið ráð fyrir í upphafi (Páll Hreinsson o.fl., 2010:301). 

Rannsóknarnefndin ályktaði eftirfarandi um málið:  

[...].það að auglýsa bankana samhliða til sölu hafi verið pólitísk ákvörðun. Hún hafi 

verið tekin þrátt fyrir vitund um miður ákjósanlegar markaðsaðstæður til að selja 

tvær hliðstæðar og hlutfallslega stórar fjármálastofnanir á sama tíma (Páll Hreinsson 

o.fl., 2010:301).  

Að baki ákvörðunarinnar lágu tvö sjónarmið. Annað var að ná pólitískum markmiðum 

ríkisstjórnarinnar, að selja bankana á kjörtímabilinu og hitt, að afla fé í ríkissjóð. 

Ríkisendurskoðun gagnrýndi þetta einnig og sagði að þetta hefði verið „óheppilegt“, þar sem 

ekki var komin reynsla á söluaðferðina sem valin hafði verið og einnig, að með því að 

auglýsa báða bankana voru minni möguleikar á að viðhalda samkeppni milli áhugasamra 

kaupenda (Páll Hreinsson o.fl., 2010:301).  

Einnig ber að nefna í þessu sambandi að Ráðherranefnd um einkavæðingu ákvað að selja 

báða bankana í einu og fara með því gegn ráðgjöf Framkvæmdanefndar um einkavæðingu, 

sem stjórnvöld höfðu fylgt fram að þessu. Tveir fyrrverandi ráðherrar sögðu ástæðuna fyrir 
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því vera annars vegar, að Framsóknarflokkurinn þrýsti á um það og hins vegar, að vilji hafi 

verið til þess að hafa sátt um svona stór mál innan ríkisstjórnarinnar og því var samþykkt að 

setja báða til sölu í einu (Páll Hreinsson o.fl., 2010:238-239).  

Þegar söluferlinu var að ljúka á miðju sumri 2002 var fallið frá því að gera kröfur til 

kaupenda á kjölfestuhlut í bönkunum um faglega þekkingu og reynslu af fjármálaþjónustu. 

Svo virðist sem kröfunum hafi ekki verið fylgt eftir í lokaáfanga söluferilsins. Heimildir 

Rannsóknarnefndar Alþingis voru þær að þetta hafi breyst eftir að bréf barst frá Samson-

hópnum. Lagt hafði verið upp með að kjölfestufjárfestir þyrfti, samkvæmt skilgreiningu, að 

uppfylla faglegar kröfur um reynslu og þekkingu á sviði fjármálaþjónustu og að aðkoma slíks 

aðila yki samkeppnishæfni bankans. Kröfunum var síðan ekki framfylgt í lokaáfanga 

einkavæðingarinnar, utan þess hluta skilgreiningarinnar sem snéri að stærð eignarhlutarins 

(Páll Hreinsson o.fl., 2010:301-302).  

Erlendi ráðgjafinn sem aðstoðaði við einkavæðinguna var HSBC bankinn. Voru starfsmenn 

hans látnir meta reynslu þeirra aðila sem lýstu áhuga á að kaupa bankana. Í lok söluferils 

Landsbankans var þremur áhugasömum kaupendum sent bréf. Var þetta liður í söluferlinu þar 

sem velja átti einn úr hópnum til einkaviðræðna um kaup á Landsbankanum. Á þessum 

tímapunkti hafði ekki verið tekin afstaða til hvert vægi einstakra viðmiða yrði eða hvaða 

mælikvarða skyldi nota til að meta tilboðin, t.d. hvað félli undir faglega þekkingu og reynslu 

á sviði fjármálaþjónustu. Stjórnvöld létu HSBC alfarið um að ákveða hvaða vægi ætti að gefa 

einstökum liðum (Páll Hreinsson o.fl., 2010:302). Í skýrslu Rannsóknarnefndar segir 

ennfremur:  

Tölvubréf dags. 29. ágúst 2002, sem fulltrúi HSBC sendi starfsmanni 

framkvæmdanefndar um einkavæðingu, vakti sérstaka athygli rannsóknarnefndar. Af 

bréfinu verður ráðið að þar sé lýst möguleikum til að hagræða matsviðmiðum á þann 

hátt að tryggt sé að sá aðili sem fyrirfram stendur vilji til að semja við („preferred 

party“) verði fyrir valinu við beitingu þeirra. Við athugun rannsóknarnefndarinnar 

hafa ekki komið fram gögn sem sýna að þeir sem komu að undirbúningi þessara mála 

af hálfu ráðherranefndar og framkvæmdanefndar um einkavæðingu hafi, áður en til 

þessa mats HSBC kom, tekið afstöðu til þess hvaða vægi einstök atriði ættu að hafa 

við matið, svo sem kaupverðið sem boðið var. Ljóst er að ágreiningur um þetta varð 

m.a. til þess að einn nefndarmanna í framkvæmdanefnd um einkavæðingu, fulltrúi 
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fjármálaráðherra, sagði sig úr nefndinni í september 2002 (Páll Hreinsson o.fl., 

2010:302).  

Rannsóknarnefndin telur, að af umfjöllun í skýrslunni og sérstaklega af áherslu stjórnvalda á 

að ljúka söluferli ríkisbankanna á kjörtímabilinu, megi ráða, að stjórnvöld hafi frá sumri 2002 

látið hið pólitíska markmið að ljúka einkavæðingu hafa forgang gagnvart faglegum 

markmiðum sem sett höfðu verið og unnið út frá í söluferlinu fram að þessum tíma (Páll 

Hreinsson o.fl., 2010:302).  

Víkur þá sögunni að einkavæðingu Búnaðarbankans. Í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis 

er fjallað um þátttöku erlends aðila í kaupum á hlut í bankanum. Í rammasamkomulagi S-

hópsins og íslenska ríkisins frá 15. nóvember 2002 er m.a. skylda um upplýsingagjöf (Páll 

Hreinsson o.fl., 2010:303). Í skýrslu Rannsóknarnefndar segir einnig:  

[...].kemur fram að í framkvæmd sætti framkvæmdanefnd um einkavæðingu sig við 

það, án þess að nein raunhæf áhrif hefði á söluferlið, að S-hópurinn virti ekki 

afdráttarlausan tímafrest í rammasamkomulaginu til að veita ásættanlegar 

upplýsingar um beina fjárfestingu af hálfu „Societe Generale og/eða annarrar 

alþjóðlegrar fjármálastofnunar“ eða eignarhluta í Eglu hf. Eftir því sem næst verður 

komist voru upplýsingar um hver hin erlenda fjármálastofnun væri fyrst veittar 

stjórnvöldum við eða rétt fyrir undirskrift kaupsamnings um Búnaðarbankann 16. 

janúar 2003. Fram að því tímamarki virðast hvorki framkvæmdanefnd né 

ráðherranefnd um einkavæðingu hafa haft vitneskju um hver hin erlenda 

fjármálastofnun væri (Páll Hreinsson o.fl., 2010:303).   

Þátttaka erlends aðila hafði verulega þýðingu við söluna á Búnaðarbankanum. Franski 

bankinn Société Générale var S-hópnum til ráðgjafar og hafði milligöngu um gerð og 

fjármögnun tilboðs S-hópsins og myndi að öllum líkindum fjárfesta sjálfur. Var þetta m.a. 

ástæða þess að ákveðið var að efna til viðræðna við S-hópinn frekar en Kaldbak um kaupin á 

Búnaðarbankanum. Stjórnvöldum reyndist erfitt að fá staðfestingu á aðkomu franska bankans 

að kaupunum en við undirritun kaupsamningsins var þýski bankinn Hauck & Aufhäuser 

orðinn hluti af eigendahópnum (Páll Hreinsson o.fl., 2010:250,252,254-256,259).  

Rúmum tveimur árum eftir sölu ríkisins á Búnaðarbankanum fóru aftur að birtast fréttir í 

fjölmiðlum þess efnis, að Hauck & Aufhäuser hefði í raun ekki verið hluti af hópnum sem 

keypti Búnaðarbankann og að þetta hefði verið blekking. Kom þessi staðhæfing frá Vilhjálmi 

Bjarnasyni, þá aðjúnkt við viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands. Í mars 2006 aflaði 
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Ríkisendurskoðun gagna og var niðurstaðan á þá leið, að ekkert hefði komið fram sem styddi 

þessar staðhæfingar. Á sama tíma setti Ögmundur Jónasson, þáverandi alþingismaður einnig 

fram skriflega fyrirspurn til viðskiptaráðherra um aðkomu Hauck & Aufhäuser í kaupunum á 

Búnaðarbankanum. Viðskiptaráðherra svaraði og vísaði í niðurstöðu athugunar 

Fjármálaeftirlitsins, sem hafði komist að sömu niðurstöðu og Ríkisendurskoðun. Á síðustu 

árum hafa ítrekað komið fram staðhæfingar sem segja, að aðkoma Hauck & Aufhäuser hafi 

einungis verið „yfirvarp“ fyrir þátttöku Kaupþings hf. í þessum viðskiptum. Aðdragandi 

rannsóknarinnar á aðild Hauck & Aufhäuser í kaupum á Búnaðarbankanum var með þeim 

hætti að þann 19. maí 2016 skrifar Umboðsmaður Alþingis stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 

Alþingis bréf þar sem segir að embættinu hafi borist upplýsingar um hver raunveruleg 

þátttaka þýska bankans hafi verið í kaupunum á Búnaðarbankanum. Samþykkti 

stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis að gerð yrðu drög að ályktun um málið. Þann 2. júlí 

2016 samþykkti svo Alþingi að fram færi rannsókn á þátttöku þýska bankans Hauck & 

Aufhäuser í kaupum á 45,8% eignarhlut ríkisins í Búnaðarbankanum (Finnur Þór 

Vilhjálmsson og Kjartan Bjarni Björgvinsson 2017:7-8).  

Niðurstaða rannsóknarnefndarinnar var eftirfarandi:  

Rannsóknarnefnd Alþingis telur hafið yfir allan vafa að Hauck & Aufhäuser var ekki 

raunverulega fjárfestir í þessum viðskiptum. Því fór fjarri og stóð í reynd aldrei til 

[...] Í íslensku lagamáli nær hugtakið blekking almennt yfir að vekja, styrkja eða 

hagnýta sér ranga eða óljósa hugmynd manns um einhver atvik. Telja verður að 

almennur skilningur á hugtakinu sé í meginatriðum á sömu lund. Rannsóknarnefnd 

Alþingis telur að þau gögn sem rakin hafa verið og birt í þessari skýrslu, og atvikin 

sem umrædd gögn varpa skýru og ótvíræðu ljósi á, sýni fram á svo ekki verði um villst 

að íslensk stjórnvöld hafi á sínum tíma verið blekkt um aðkomu Hauck & Aufhäuser 

að þeirri einkavæðingu Búnaðarbanka Íslands hf. sem lokið var með kaupsamningi 

16. janúar 2003. Á sama hátt varpar skýrsla þessi að mati nefndarinnar skýru og 

ótvíræðu ljósi á hverjir stóðu að þeirri blekkingu, komu henni fram og héldu svo við æ 

síðan, ýmist með því að leyna vitneskju sinni um raunverulega aðkomu Hauck & 

Aufhäuser eða halda öðru fram gegn betri vitund (Finnur Þór Vilhjálmsson o.fl., 

2017:153,158).   

Taldi Rannsóknarnefndin að aðstæðurnar sem sköpuðust á lokaspretti söluferils beggja 

bankanna hefðu síður skapast ef forsendur sölunnar ásamt meginatriðum um framkvæmd 
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hennar hefðu komið fram í löggjöfinni um söluna á ríkisbönkunum. Í skýrslunni segir 

ennfremur:  

Nægir þar að benda á að stjórnvöld hefðu að tilsvarandi marki haft takmarkaðra 

svigrúm til að ákveða hvort og að hve miklu leyti ásættanlegt teldist að víkja frá þeim 

forsendum og kröfum sem almennt var gengið út frá að lægju einkavæðingu bankanna 

til grundvallar á þeim tíma sem Alþingi veitti heimild til sölu bankanna, en þær má 

sjá jafnt af lögskýringargögnum með lögum um söluheimildina sem og gögnum og 

yfirlýsingum frá ríkisstjórn [...] (Páll Hreinsson o.fl., 2010:303-304).  

Þá staðreynd að horfið var frá kröfum um faglega reynslu og þekkingu við val á kaupendum 

Landsbankans skýrðu þáverandi forystumenn ríkisstjórnarinnar með þeim hætti, að þessi 

atriði kæmu til skoðunar hjá Fjármálaeftirlitinu í kjölfarið. Er hér átt við að samþykki 

Fjármálaeftirlitsins fyrir umsóknum kaupenda var forsenda þess að fá að kaupa eignarhlut í 

bönkunum, eins og kveðið var á um í samningum um bankana. Hertar reglur um eftirlit 

Fjármálaeftirlitsins höfðu verið leiddar í lög, en þær gátu ekki aflétt þörfinni á því að hið 

opinbera tæki ákvörðun um hvernig það vildi standa að sölunni (Páll Hreinsson o.fl., 

2010:304). Ályktaði Rannsóknarnefnd Alþingis ennfremur:  

Að mati rannsóknarnefndar er ekki hægt að fallast á að stjórnvöldum hafi verið rétt 

að skjóta sér undan sjálfstæðri ákvörðunartöku en ætlast í staðinn til þess að afstaða 

til þess yrði að öllu leyti innifalin í ákvarðanatöku Fjármálaeftirlitsins samkvæmt 

reglum laga um virka eignarhluti í fjármálafyrirtækjum. Óhjákvæmileg afleiðing þess 

var að Fjármálaeftirlitið var sett í þá stöðu að endanlegar lyktir þessa stóra máls 

gætu ráðist af niðurstöðu stofnunarinnar um þessi atriði eftir að ríkið hafði fyrir sitt 

leyti, án þess að telja ástæðu til að taka afstöðu til og meta faglega þekkingu og 

reynslu, lagt blessun sína yfir kaupendurna og gengið frá samningum við þá (Páll 

Hreinsson o.fl., 2010:304).  

Ein af niðurstöðum Rannsóknanefndar Alþingis var sú að mikilvægt væri að huga sérstaklega 

að því að afmarka betur og hafa skýrt hverjar væru skyldur einstakra stofnana og 

embættismanna. Hér er almennt átt við vinnubrögðin í aðdraganda falls bankanna, ekki 

einungis þann hluta sem snéri að einkavæðingunni. Ástæðan fyrir þessu var sú að algengt var 

að forsvarsmenn stofnana stjórnkerfisins svöruðu fyrirspurnum rannsóknarnefndarinnar 

varðandi hver bæri ábyrgð á tilteknum verkefnum eða hver ætti að fjalla um ákveðin málefni, 

á þann hátt að sú skylda lægi hjá öðrum stofnunum eða embættismönnum. Hér var ljóst af 
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fulltrúum og forsvarsmönnum stofnana, sem áttu að hafa eftirlit með starfsemi á 

fjármálamarkaði sem og áhrifum hennar á stöðugleika í efnahagslífinu, að í ýmsum tilvikum 

var aðilum ekki ljóst hverjum bar að sjá um hvað varðandi ákveðna þætti í daglegu starfi 

stjórnvalda (Páll Hreinsson o.fl., 2010:46).  

6.3 Dregið úr eftirliti með fjármálastarfssemi 

Frá 1995 til 2003 var stefnu sitjandi ríkisstjórna um að selja eignarhluti ríkisins í 

bönkunum fylgt. Í ferlinu var fjallað um nauðsyn á sjálfstæði eftirlitsstofnana, en gæta þyrfti 

að því að eftirlitið íþyngdi ekki starfsemi fyrirtækja um of (Páll Hreinsson o.fl., 2010:225).  

Halldór Ásgrímsson, þáverandi forsætisráðherra, hafði flutt erindi á Viðskiptaþingi í 

febrúarmánuði árið 2006 og sagði m.a.:  

Ríkisstjórnin hefur hleypt af stokkunum átaki sem hún nefnir "Einfaldara Ísland". 

Átakið varðar hið opinbera regluverk og einnig það viðmót sem fyrirtækin og 

borgararnir mæta hjá hinu opinbera. Með þessu móti vilja stjórnvöld leggja sitt af 

mörkum til að bæta samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs og auka lífsgæði 

borgaranna (Páll Hreinsson o.fl., 2010:221).  

Geir H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra, flutti einnig ræðu á Viðskiptaþingi sem 

Viðskiptaráð Íslands stóð fyrir í febrúarmánuði árið 2007 (Páll Hreinsson o.fl., 2010:221).  

Í þeirri ræðu sagði Geir m.a.:  

Lögð hefur verið áhersla á að draga sem mest úr skrifræði og kostnaði í 

reglusetningu hins opinbera. Þar höfum við reyndar þegar tekið mörg mikilvæg skref 

og fleira er í undirbúningi undir merkjum aðgerðaáætlunarinnar, "Einfaldara 

Ísland". Flóknar og torskildar reglur geta valdið óþarfa kostnaði og dregið úr 

samkeppnishæfni atvinnulífsins (Páll Hreinsson o.fl., 2010:221).  

Sama sjónarmiðs gætti í stefnuyfirlýsingum ríkisstjórna Sjálfstæðisflokks og 

Framsóknarflokks árið 1995 og einnig 1999 og voru sett fram þau markmið að: „Tryggt yrði 

að eftirlitsaðilar íþyngi ekki fyrirtækjum um of með starfsemi sinni“. Í stefnuyfirlýsingu 

ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar árið 2007 segir, að ríkisstjórnin stefni á að 

tryggja að m.a. fjármálaþjónusta geti áfram vaxið hér á landi og sótt inn á ný samkeppnissvið 

(Páll Hreinsson o.fl., 2010:221).  
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Er nokkuð ljóst af ofangreindri umræðu að hið opinbera hafi dregið verulega úr eftirliti til að 

slíkt yrði ekki of íþyngjandi fyrir fyrirtækin í landinu.  

6.4 Einkavæðing 1991-2007 

Þegar selja á eignarhluta í fyrirtækjum er ferlinu skipt í tvo þætti: Fyrst er tekin 

ákvörðun um sölu og hvernig fyrirkomulagi hennar verður háttað og svo kemur að 

framkvæmdinni sjálfri (Forsætisráðuneytið, 2012: 16). 

Yfirstjórn einkavæðingar á ofangreindu tímabili var í höndum ríkisstjórnar og 

ráðherranefndar á hennar vegum. Hún var sett á fót í ársbyrjun 1992 og henni ætlað að hafa 

yfirstjórn með verkefninu. Í ráðherranefndinni sátu fjórir ráðherrar; forsætisráðherra, 

utanríkisráðherra, fjármálaráðherra og iðnaðar- og viðskiptaráðherra. Á vegum umræddrar 

ráðherranefndar sat svo framkvæmdanefnd og var hún skipuð fulltrúum ofangreindra 

ráðherra. Hlutverk framkvæmdanefndarinnar var að sjá um samræmingu og undirbúning 

einkavæðingarverkefna (Forsætisráðuneytið, 2012: 6). Nefndin sá meðal annars um að hafa 

yfirumsjón með því ferli þegar opinberu fyrirtæki er breytt í hlutafélag, sölu ríkisfyrirtækja og 

annarra eigna hins opinbera sem og sölu eignarhluta ríkisins í öðrum fyrirtækjum. Nefndinni 

var einnig ætlað að tryggja rétt starfsmanna við breytingar á rekstrarformi og eignarhaldi 

fyrirtækja í opinberri eigu. Einnig átti nefndin að sjá um daglega umsjón og samræma fagleg 

vinnubrögð og þekkingu á einum stað. Framkvæmdanefndin starfaði samkvæmt erindisbréfi 

frá forsætisráðherra (Ríkisendurskoðun, 2003:18-19).  

Þáverandi ríkisstjórn Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks undir forsæti Davíðs Oddssonar 

samþykkti sérstakar verklagsreglur þann 9. febrúar 1996 um útboð og sölu ríkisfyrirtækja. 

Lögð var á það áhersla að enginn ætti að geta keypt hluti í ríkisfyrirtæki í krafti 

fjármagnseignar eða tekið þátt í útboðum eftir öðrum en þessum reglum. Reglurnar, sem eru 

tólf talsins, ná yfir öll fyrirtæki í eigu ríkissjóðs sem á að selja, að hluta eða að fullu. Í 

reglunum segir að fulltrúi þess ráðuneytis sem fer með viðkomandi eignarhlut skuli sitja í 

nefndinni þegar fjalla á um sölu á eignum viðkomandi ráðuneytis (Ríkisendurskoðun, 

2003:17). 

Verklagsreglurnar innihalda allflest af því sem hafa þarf í huga við sölu og útboð eigna hins 

opinbera. Þar ber helst að nefna hvernig stjórnun er háttað, samræmingu, úttekt á fyrirtæki 

fyrir sölu, hvernig beri að auglýsa eignirnar svo jafnræðis sé gætt, aðferð við sölu og þátt 

verðbréfafyrirtækis í úttekt á viðkomandi ríkisfyrirtæki sem á að selja. Í reglunum eru líka 

takmarkanir á sölu til einstakra aðila og er í því sambandi talað um heimildir til að setja 
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hámark á hlutafjárkaup hvers aðila eða fjárhagslega tengdra aðila. Einnig er nefnt að heimilt 

sé að hafna tilboðum ef þau leiddu til þess að dregið sé úr virkri samkeppni. Auk þess er 

tiltekið að afnema skuli öll sérréttindi sem ríkisfyrirtækið hefur búið við. Í 10. grein 

reglnanna er rætt um frávik og getur viðkomandi ráðuneyti að fenginni tillögu 

framkvæmdanefndar um einkavæðingu samþykkt frávik frá reglum ef að sérstakar aðstæður 

eru fyrir hendi. Ekki er tíundað undir hvaða kringumstæðum megi víkja frá reglunum, en þó 

er nefnt að ríkisstjórn skuli greint frá öllum slíkum frávikum áður en þau komi til 

framkvæmda. Þegar þeirri umfjöllun er lokið skal greint frá þessu á opinberum vettvangi. Rík 

áhersla er lögð á upplýsingagjöf til fjölmiðla og annarra aðila um stöðu 

einkavæðingarverkefna eins fljótt og kostur er. Framkvæmdanefnd um einkavæðingu ber 

skylda til að gefa út ársskýrslu um einkavæðingu þar sem gerð er grein fyrir öllum þeim 

fyrirtækjum í eigu hins opinbera sem voru seld og með hvaða hætti að því var staðið. 

Varðandi gildisvið reglnanna og ábyrgðarsvið þeirra þá komu þessar reglur í stað samnefndra 

reglna frá 12. október 1993 og taka þær einnig til eignarhluta í fyrirtækjum sem ríkissjóður 

selur eða ætlar að selja. Eina breytingin á reglunum sneri að samræmingu; þegar 

ríkisfyrirtæki er breytt í hlutafélag skal þess gætt að fyllsta samræmi sé varðandi réttindamál 

starfsmanna við sölu. Ábyrgðin á því að farið sé eftir þessum reglum er í höndum viðkomandi 

ráðuneytis og framkvæmdanefndar um einkavæðingu (Ríkisendurskoðun, 2003:87-89).  

Ofangreindum verklagsreglum var ætlað að skapa nauðsynlegt svigrúm en um leið tryggja 

gagnsæi og hlutlægni í vinnubrögðum. Einnig var nauðsynlegt að almenningur ætti heimtingu 

á því að reynt yrði að fá sem hæst verð fyrir eignina m.t.t. markaðsaðstæðna (Hreinn 

Loftsson, 1997: bls:27).   

En hvernig var einkavæðingarferlinu háttað? Mismunandi reglur gilda í ríkjum OECD um 

sölu eignarhluta og má greina þrjár meginstefnur. Í fyrsta lagi að áætlun til lengri tíma um 

hve mörg fyrirtæki megi selja sé bundin í lög. Í öðru lagi að samþykkt séu sérlög um hverja 

og eina sölu og í þriðja lagi að heimild sé veitt fyrir hverja sölu fyrir sig í fjárlögum hvers árs. 

Hér á landi uppfyllti framkvæmd einkavæðingar tvö síðastnefndu atriðin (Forsætisráðuneytið, 

2012:7).   

Samkvæmt 40. gr. Stjórnarskrár Íslands má ekki selja neitt af fasteignum hins opinbera nema 

samkvæmt lagaheimild (Stjórnarskrá Íslands lög nr. 33/1944). Hvað viðkemur sölu 

eignarhluta þá var fjármálaráðherra veitt heimild til að selja hlutabréf í eigu hins opinbera í 6. 

gr. fjárlaga hvers árs, sbr. 29. gr. laga um fjárreiður ríkisins (Lög um fjárreiður ríkisins nr. 
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88/1997). Hins vegar voru sett sérlög um hverja og eina sölu (Forsætisráðuneytið, 2012:7). 

Lög um fjárreiður ríkisins voru felld úr gildi 1. janúar 2016 þegar ný lög um opinber fjármál 

tóku gildi (Lög um opinber fjármál nr. 123/2015). 

Á mynd 1 hér að neðan er sýnt söluferli samkvæmt eldri lögum um sölu fjármálastofnana í 

eigu hins opinbera.  

 

Mynd 1. Söluferli fjármálastofnana skv. lögum nr. 88/1997.  

Verklagið á sölu fjármálastofnana samkvæmt eldri lögum var með þeim hætti að 

fjármálaráðherra var veitt heimild í fjárlögum hvers árs til að selja hlutabréf í eigu hins 

opinbera. Svo voru sett sérlög um hverja sölu, sbr. lög um sölu Landsbanka og 

Búnaðarbanka, svo dæmi sé tekið. Kom svo málið til kasta ráðherranefndar um 

einkavæðingu, en í henni voru fjórir fulltrúar ríkisstjórnarinnar og var það á þeim vettvangi 

sem ákvarðanir um sölumeðferð voru teknar. Eftir að því var lokið tók svo framkvæmdanefnd 

um einkavæðingu við og seldi þær eignir sem ráðherranefndin hafði tekið ákvarðanir um að 

selja.  

Nokkur dæmi eru um að hér á landi hafi rekstur ríkisfyrirtækja verið færður yfir í form 

einkafyrirtækja með hlutafélagavæðingu og er hún í raun stærsti hluti einkavæðingarinnar. 

Salan var svo lokaskrefið í einkavæðingarferlinu (Forsætisráðuneytið, 2012:7). Sem dæmi má 
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nefna lög nr. 50/1997 um stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka 

Íslands (Lög um stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands nr. 

50/1997). Önnur lög hafa einnig gildi þegar kemur að ráðstöfun eigna ríkisins og má þar 

nefna að ákvæði stjórnsýslulaga og óskráðar grundvallarreglur stjórnsýsluréttar gilda um 

framkvæmdanefnd um einkavæðingu. Fulltrúum í framkvæmdarnefndinni bar að upplýsa um 

vanhæfisástæður og einnig giltu upplýsinga- og samkeppnislög eftir því sem við átti 

(Forsætisráðuneytið, 2012: 8).  

6.5 Einkavæðing frá 2008 

Eins og áður sagði og samkvæmt 40. gr. Stjórnarskrár Íslands (Lög nr. 33/1944) má 

ekki selja neitt af fasteignum hins opinbera nema samkvæmt lagaheimild. Eftir bankahrunið 

voru sett ný lög um fyrirkomulag sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum og ber 

fyrst að nefna lög nr. 155/2012. Þar er skýrt kveðið á um hvernig söluferli eigna hins 

opinbera eigi að vera háttað og nánar er vikið að því hér að neðan. Þar er einnig getið um þátt 

Bankasýslu ríkisins í söluferlinu en lög um Bankasýslu ríkisins (nr. 88/2009) tóku gildi þann 

20. ágúst 2009.   

Bankasýsla ríkisins, sem heyrir beint undir fjármála- og efnahagsráðherra, fer skv. 2 mgr., 1. 

gr. þeirra laga með eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum samkvæmt eigendastefnu 

ríkisins á hverjum tíma. Samkvæmt i., og j.- stafliðum., 1. mgr. 4. gr. sömu laga, þar sem 

fjallað er um verkefni Bankasýslunnar, þá ber stofnuninni að gera tillögur til ráðherra um 

hvort og hvenær selja eigi eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum sem og að undirbúa og 

vinna að tillögum um sölu fyrrgreindra eignarhluta (Lög um Bankasýslu ríkisins). Í 

eigendastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki eru tilgreind markmið hins opinbera með 

eignarhaldinu, þær meginreglur sem ríkið setur sér sem eigandi ásamt þeim kröfum og 

viðmiðum sem fyrirtækinu er gert að starfa eftir á hverjum tíma. Kjarninn í stefnunni er að 

félög í eigu ríkisins séu rekin á faglegan og gagnsæjan hátt þannig að traust ríki um stjórn og 

starfsemi þeirra (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2017: 3-4).  

Þáverandi fjármála-og efnahagsráðherra, Oddný G. Harðardóttir lagði fram frumvarp til laga 

á 141. löggjafarþingi um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum (Lög nr. 

155/2012) og tóku þau gildi 3. janúar 2013. Skv. 1. gr. þá er ráðherra heimilt að selja 

eignarhluti hins opinbera í fjármálafyrirtækjum, t.d. Íslandsbanka og Landsbanka að fenginni 

tillögu frá Bankasýslu ríkisins sbr. i-lið 4. gr. laga nr. 88/2009 (Lög um Bankasýslu ríkisins 

nr. 88/2009). Skv. 1. mgr., 2. gr. laga (nr. 155/2012) þá skal ráðherra, ef hann fellst á tillögu 
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Bankasýslu ríkisins, útbúa greinargerð um hvernig ráðgert er að haga sölumeðferðinni og 

leggja fyrir bæði fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Í greinargerðinni 

verða að koma fram upplýsingar um helstu markmið með sölunni, hvaða söluaðferð verði 

beitt og hvernig söluferlinu verði háttað. Einnig er ráðherra gert að leita umsagnar hjá 

Seðlabanka Íslands um jafnræði bjóðenda og fl. skv. 2. mgr., 2. gr. sömu laga, þá er kveðið á 

um að eftir ákveðinn frest skuli ráðherra taka ákvörðun um hvort sölumeðferð verði hafin og 

hvort hún verði í samræmi við efni greinargerðarinnar. Ráðherra getur gert ýmsar breytingar 

á sölumeðferðinni, að teknu tilliti til athugasemda sem gætu komið frá annars vegar 

fjárlaganefnd og hins vegar efnahags- og viðskiptanefnd. Skv. 3. gr. sömu laga segir að þegar 

búið er að taka ákvörðun um hvernig sölunni skuli háttað skuli í undirbúningi hennar og 

framkvæmd lögð áhersla á opið söluferli og hlutlægni. Einnig er gert að leitast eftir hæsta 

verði fyrir hlutinn og að tilboðsgjöfum skuli sett sanngjörn skilyrði. Skv. 4. gr. laga nr. 

155/2012 sér Bankasýsla ríkisins um framkvæmd sölunnar, t.d. með því að leita tilboða og 

meta þau og ræða við ráðgjafa og væntanlega kaupendur og að lokum sér hún um 

samningagerðina. Skv. 2. mgr., 4. gr. laga (nr. 155/2012) segir að þegar tilboð í eignarhlut 

liggur fyrir muni Bankasýslan skila rökstuddu mati til ráðherra sem tekur loks ákvörðun um 

hvort tilboðinu verði hafnað eða samþykkt. Ráðherra undirritar samninga um söluna fyrir 

hönd ríkisins. Að þessu loknu skal ráðherra leggja fyrir Alþingi skýrslu um söluna og skal 

þinginu gerð grein fyrir helstu niðurstöðum, líkt og kveðið er á um í 5. gr. sömu laga (Lög um 

sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum nr. 155/2012). 
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Á mynd 2 hér að neðan er sýnt söluferli samkvæmt nýjum lögum um sölu fjármálastofnana í 

eigu hins opinbera.  

 

Mynd 2. Söluferli fjármálastofnana í eigu hins opinbera skv. lögum nr. 155/2012 (Guðjón Rúnarsson o.fl., 2018:284). 

Verklagið við sölu fjármálastofnana samkvæmt lögum nr. 155/2012 er talsvert frábrugðið því 

sem áður var. Eins og áður þarf Alþingi að samþykkja heimild til að selja eignir í eigu hins 

opinbera. Bankasýsla ríkisins kemur með tillögur til fjármálaráðherra um hvort eða hvenær 

eigi að selja eignarhlut ríkisins í fjármálastofnunum. Ef ráðherra felst á tillögu 

Bankasýslunnar skal hann útbúa greinargerð um hvernig ráðgert er að haga sölumeðferðinni. 

Því næst ber ráðherra að leggja greinargerðina fyrir fjárlaganefnd og efnahags- og 

viðskiptanefnd Alþingis. Ráðherra ber líka að leggja málið til umsagnar um jafnræði 

bjóðenda hjá Seðlabanka Íslands. Því næst ákveður ráðherra hvort selja eigi umræddan 

eignarhlut og hvort það verði í samræmi við greinargerðina sem gerð var í upphafi eða hvort 

þurfi að breyta henni. Sé vilji hjá ráðherra til að selja er málið sent til Bankasýslunnar sem þá 

undirbýr og vinnur að tillögum um sölu fyrrgreindra eignarhluta, m.a. með því að leita tilboða 

og meta þau. Þegar tilboð í eignarhlut liggur fyrir skilar Bankasýslan rökstuddu mati til 

ráðherra sem þá annaðhvort hafnar tilboði eða samþykkir það. Ef tilboð er samþykkt 
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undirritar ráðherra kaupsamning fyrir hönd ríkisins. Því næst ber ráðherra að leggja fyrir 

Alþingi skýrslu um söluna og skal þinginu gerð grein fyrir helstu niðurstöðum.  

Lög um opinber fjármál (nr. 123/2015) tóku gildi 1. janúar 2016 og eru markmið þeirra m.a. 

ábyrg stjórn fjármála hins opinbera. Í lögunum er kveðið á um hvernig sölu annarra eigna en 

fjármálafyrirtækja er háttað. Skv. 5. tl., 1. gr. er lögunum gert að tryggja virkt eftirlit með 

eignum hins opinbera og stjórn á hvernig opinberu fé er varið. Skv. 3.mgr., 46. gr. sömu laga 

er þess getið að sala á eignarhlutum hins opinbera í fjármálafyrirtækjum séu í sérlögum en 

skv. 45. gr. sömu laga eru tíundaðar meginreglur um sölu annarra eigna hins opinbera. Þar er 

lögð áhersla á jafnræði, gagnsæi, hlutlægni og að gætt skuli að samkeppnissjónarmiðum (Lög 

um opinber fjármál).  

6.6 Núverandi stefna í sölu fjármálastofnana 

Í lok árs 2018 gaf fjármála- og efnahagsráðuneytið út Hvítbók um framtíðarsýn 

fjármálakerfisins og er ástæðan fyrirhuguð sala ríkisins á Íslandsbanka og Landsbanka. Segja 

skýrsluhöfundar Hvítbókar að á þessum tímamótum sé tilefni til að staldra við og draga 

lærdóm af reynslu fyrri ára (Guðjón Rúnarsson o.fl., 2018:7).   

En hvaða stefnu er búið að móta í þessum málaflokki, hefur söluaðferð verið ákveðin og 

hvers er að vænta af sölu fjármálastofnana í eigu ríkisins? Í skýrslunni segir að til þess að 

stuðla megi að stöðugleika í fjármálakerfinu sé stefnt að því að ríkið eigi verulegan 

eignarhlut, í kringum 40%, í einum banka til framtíðar. Hvað væntanlega kaupendur snertir 

telja skýrsluhöfundar margt mæla með erlendu eignarhaldi á bönkunum. Slíkt getur haft í för 

með sér m.a. aukna samkeppni, en mikilvægast er þó að það getur dregið úr hættu á að 

eigendahópurinn sé of innbyrðis tengdur, sem eykur stjórnunaráhættu og þar afleiðandi getu 

aðila að styðja við banka á erfiðum tímum. Þetta er kostur sem talinn er ákjósanlegur fyrir 

banka í minni ríkjum. Talið er að eftir því sem eignarhald verði einsleitara og á færri höndum 

aukist áhætta á samráði milli banka. Því er talið jákvætt að fjárhagslega traustur erlendur 

viðskiptabanki, með gott orðspor og heilbrigt eignarhald, sé meðal kaupenda. Ef þetta yrði 

raunin, að banki frá t.d. Evrópska efnahagssvæðinu ætti banka hér á landi, mætti leiða líkum 

að því að íslenska bankanum yrði breytt í útibú sem myndi þá að nokkru leyti lúta erlendu 

fjármálaeftirliti. Gæti slíkt fyrirkomulag dregið enn frekar úr áhættu og kostnaði og stuðlað 

að aukinni samkeppni. Í skýrslunni er sagt frá því að laga- og regluumgjörð bankanna hefur 

verið verulega styrkt og var m.a. tilgangurinn sá að draga úr áhættu og möguleikum eigenda á 

að nýta sér eignarhlut sinn til fyrirgreiðslu í eigin þágu. Beindi Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
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þeim tilmælum til íslenska ríkisins að sýna þolinmæði varðandi sölu á ríkisbönkunum og hafa 

gæði kaupenda að leiðarljósi (Guðjón Rúnarsson o.fl., 2018:232,235,246,248,273,282).   

Ekki er enn búið að ákveða söluaðferðir bankanna en í Hvítbók um framtíðarsýn fyrir 

fjármálakerfið eru taldar upp nokkrar leiðir sem væru mögulegar. Bein sala á stórum 

eignarhluta til erlends fjármálafyrirtækis gæti stuðlað að samkeppni sem yrði til góðs fyrir 

neytendur og samfélagið allt. Íslandsbanki er eini bankinn sem er í 100% eigu íslenska 

ríkisins og ef markmiðið er að laða að erlenda fjárfesta yrði þessi leið að öllum líkindum 

farin. Ólíklegt er talið að Landsbankinn verði seldur til erlends banka og yrði þá farin önnur 

leið í sölu eignarhluta í honum. Töldu skýrsluhöfundar að skynsamlegt væri að skrá 

Landsbankann á markað og selja eignarhluti hins opinbera í bankanum í áföngum (Guðjón 

Rúnarsson o.fl., 2018:278-282,284).  

6.7 Trúverðugt einkavæðingarferli og hættur  

Rose-Ackerman (1999) segir að einkavæðingarferli séu berskjölduð fyrir spilltum 

gjörðum en þrátt fyrir það getur einkavæðing dregið úr spillingu með því að setja ríkiseignir á 

almennan markað þar sem viðskipti eru samkvæmt reglum hins frjálsa markaðar. Þrátt fyrir 

þetta eru margir hvatar til spillingar þegar kemur að einkavæðingu. Þar sem ástandið er verst 

hafa aðilar með bestu pólitísku tengslin geta eignast ríkisfyrirtækið. Jafnvel þótt spilling 

einkenni einkavæðingarferlið gæti lokaniðurstaðan verið æskileg, en hún er sú að fyrirtækið 

er komið á samkeppnismarkað. Þótt einkafyrirtæki með hagkvæmasta tilboðið fái að kaupa 

ríkisfyrirtækið gæti spilling í einkavæðingarferlinu orðið til þess að ríkið fái of lítið í sinn hlut 

fyrir söluna. Þetta hefur í för með sér hærri skattbyrði eða að minna renni í samgæði. Spilling 

hátt settra embættismanna getur valdið miklum skaða á rekstri hins opinbera og samfélaginu í 

heild sinni og ríkið ber lítið úr býtum fyrir einkavæðinguna. Spilling dregur úr þeim mikla 

tekjuávinningi sem ætti að hljótast af einkavæðingu. Almennt má segja að öflugur 

einkamarkaður þurfi á faglegri, opinberri stjórnsýslu að halda til þess að vernda hagsmuni 

almennings og leiðrétta markaðsbresti (bls. 35-38, 86-87).  

Þó svo að einkavæðing sé æskileg í mörgum tilfellum þá þyrftu þeir sem hanna leiðir gegn 

spillingu að hafa einkavæðingarferlið þannig úr garði gert, að þau gæði sem verða eftir yrðu 

ekki grundvöllur spillingar. Æskilegt væri að umbreytingarferli tryggði sem breiðasta 

þátttöku fremur en að hygla aðilum með sterk tengsl við ráðamenn. Ferlið þarf einnig að vera 

gegnsætt, vel kynnt og verðmat eignarinnar skal vera rétt. Umþóttunarvaldi embættismanna 



 

84 
 

verður bæði að setja mörk og stjórna vel og nýjar eftirlitsstofnanir þurfa að hafa skýrar, 

einfaldar og gegnsæjar reglur (Rose-Ackerman, 1999:42-43).  

Endurskipuleggja þarf verkefni hins opinbera sem leiða af sér spillt athæfi. Umbætur gætu 

hafist innan tveggja lykilstofnana, t.d. hjá skattayfirvöldum eða með skýru, gegnsæju og 

trúverðugu einkavæðingarferli. Stóra verkefnið er að breyta viðhorfi almennings og sannfæra 

fólk um að stjórnvöldum sé alvara með því að uppræta spillingu. Þá verður að leggja áherslu 

á að ráðast gegn spillingu þar sem hún er sýnilegust almenningi (Rose-Ackerman, 1999:88). 

Í kaflanum var fjallað um einkavæðingarferlið eins og það var og hvernig fyrirkomulagið á 

sölu fjármálastofnana er núna. Einnig var rætt um sögu bankanna og ályktanir 

Rannsóknarnefndar Alþingis um fyrri einkavæðingu þeirra. Í næsta kafla verður vikið að 

aðferðafræði rannsóknarinnar. 
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7. Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum kafla verður greint frá aðferðafræði rannsóknar sem gerð var í tengslum við 

einkavæðingu á fjármálastofnunum hins opinbera á Íslandi. Hófst vinna við ritsmíðina nokkru 

fyrr með lestri fræðibóka, skýrslna, laga og reglna sem tengjast efninu. Rannsóknin var 

framkvæmd í lok árs 2018 og með hléum fram til lok árs 2019. Í byrjun árs 2020 voru gögnin 

greind og túlkuð. Hér verður fjallað um rannsóknaraðferðina sem beitt var og hvernig 

heimilda var aflað. Helgaðist val á aðferðinni út frá rannsóknarefninu.  

Þegar komið var að því að velja aðferð við að rannsaka sölu fjármálastofnana í eigu ríkisins 

var notast við eigindleg (e. Qualitative) viðtöl ásamt fyrirliggjandi heimildum. 

Sérfræðingaviðtöl (e. Expert/Elite Interviews) voru tekin við aðila sem þekkingu höfðu á 

rannsóknarefninu og var notast við tilviksathugun (e. Case Study) til að gera rannsóknina. 

Rannsóknarkaflanum er skipt í fjóra hluta. Í þeim fyrsta er rætt um rannsóknarhefðina sem 

varð fyrir valinu, því næst rannsóknaraðferðina og eftir það er rætt um öflun gagnanna. Í 

þriðja hlutanum er fjallað um takmarkanir og styrkleika rannsóknarinnar og í fjórða og 

síðasta hlutanum er listi yfir þær undirspurningar sem lagðar voru fyrir viðmælendur og voru 

þær byggðar á rannsóknarspurningunni sem lá til grundvallar. 

7.1 Aðferð og upplegg rannsóknar 

Gögnin sem aflað er í rannsóknum félagsvísinda geta verið bæði eigindleg og 

megindleg (e. Quantitative). Í megindlegri rannsóknarhefð eru niðurstöður túlkaðar með 

tölum en í eigindlegum er rannsakandinn í ákveðinni fjarlægð frá viðfangsefnum sínum. Í 

eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn þátttakandi í rannsókninni, gögn eru túlkuð með 

orðum og er fjöldi tilvika mun færri en í megindlegum rannsóknum. Þar snúast ferlar um 

samskipti rannsakenda og þátttakenda. Gildin eru skýr og greindar eru niðurstöður út frá 

ákveðnum viðfangsefnum eða þemum (Neuman, W., Lawrence, 2014:10,17). 

Að gera eigindlega rannsókn er örlítið frábrugðið því að gera megindlega rannsókn og fer það 

eftir rannsóknaraðferðinni sem verður fyrir valinu, alveg eins og í megindlegum rannsóknum. 

Byrjað er á að skoða viðfangsefni og koma auga á áhugavert efni til að rannsaka. Næsta skref 

í ferlinu er að ákveða hvaða stefnu væri hentugast að taka til þess að finna verðug 

rannsóknarefni, í stað þess að fastsetja einhverja ákveðna hugmynd. Skref þrjú til sex eru 

eftirfarandi: Rannsóknin er hönnuð, gögnum safnað og þau greind og niðurstöður túlkaðar. 

Þetta skref er sambærilegt og í megindlegum aðferðum en í eigindlegum rannsóknum fer 



 

86 
 

þetta skref, þ.e. gagnasöfnun, greining og túlkun, oft fram samtímis og þarf því oft að fara 

fram og aftur í gögnunum. Oft er rannsakandinn ekki einungis að nota eða prófa fyrri 

kenningar, heldur einnig að setja fram nýjar. Við túlkun gagnanna eru settar fram nýjar 

upplýsingar. Sjöunda og síðasta skrefið eru skýrsluskrif og þar birtast niðurstöður 

rannsóknarinnar (Neuman, 2014:17-18, 20). 

Tilviksathugun var aðferðin sem notuð var til að rannsaka sölu fjármálastofnana í eigu hins 

opinbera. Hönnun tilviksathugunar sem rannsóknaraðferðar er með þeim hætti að 

rannsakandi leitar að viðmælendum og metur álitleika gagnanna sem hægt væri að safna 

m.t.t. í hvaða tilgangi þau verði notuð. Hér verður að leita að vísbendingum um framhaldið; 

byrjað er að safna gögnum, greina þau og ákveða svo hvert rannsóknin stefnir. 

Rannsakandinn ákveður hvaða viðmælendur verða fyrir valinu og hvað verður rannsakað 

ofan í kjölinn. Til eru margar tegundir tilviksathugana innan hefðar eigindlegra rannsókna. 

Þótt meginaðferðin við öflun gagna sé viðtöl er einnig stuðst við fyrirliggjandi gögn í 

tilviksgreiningum (Bogdan Robert C., & Biklen, Sara K., 2003: 54, 57-58). 

Einnig voru tekin sérfræðingaviðtöl, sem eru viðtöl tekin á óstaðlaðan og persónubundinn 

hátt með því að hitta viðmælendur augliti til auglitis. Munurinn á sérfræðingaviðtölum og 

hefðbundnum viðtölum er sá, að í hefðbundnum viðtölum hefur rannsakandinn lokið við að 

skilgreina rannsóknina og búa til spurningalista, en í sérfræðingaviðtölum er hugmyndin sú 

að leyfa viðmælandanum að veita rannsakandanum upplýsingar um í hverju viðkomandi telji 

vandamálið liggja, þ.e.a.s. leyfa viðmælandanum að tjá sig frjálst um efni rannsóknarinnar. 

Annað dæmi um hvernig sérfræðingaviðtöl eru ólík hefðbundnum stöðluðum viðtölum er að 

rannsakandann gæti skort að einhverju leyti skilning á atburðum sem gæti leitt til þess að ekki 

væri gerður nógu ítarlegur spurningalisti til að spyrja viðmælendur að. Eina leiðin til að fá 

vitneskju um atburði er að hitta viðmælendur í eigin persónu. Í öðru lagi er rannsakandinn 

áhugasamur um túlkun viðmælenda á atburðum, málefnum og vitneskju sem þeir kunna að 

búa yfir og gæti því fyrirfram skipulagður spurningalisti boðið upp á óþarflega mikið af 

þvinguðum svörum. Í þriðja lagi gætu sumir sérfræðingar verið lítt hrifnir af fyrirfram 

gerðum spurningalista (Johnson, Janet B., 2005: 271). 

Í sérfræðingaviðtölum er rannsakandinn áhugasamur um í hverju viðmælandinn telji að 

vandamálið eða viðfangsefnið liggi. Sérfræðingar búa yfir mikilli þekkingu og reynslu og 

gæti fundist að rannsakandinn búi ekki yfir viðlíka þekkingu eða upplýsingum. Geta því 
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sérfræðingar gefið svör með meiri dýpt og innsýn en þekking rannsakandans nær yfir, því 

þeir vita hvernig hlutirnir ganga raunverulega fyrir sig (Dexter, Lewis, A.,1970:5-7). 

Sérfræðingaviðtöl voru talin ákjósanleg aðferð fyrir rannsóknina þar sem sala á 

fjármálastofnunum í eigu hins opinbera krefst sérhæfðrar þekkingar og reynslu sem umræddir 

viðmælendur í rannsókninni bjuggu yfir með einum eða öðrum hætti. Rannsakandinn bjó 

ekki að slíkri reynslu eða þekkingu og var því álit sérfræðinga á þessu sviði nauðsynlegt til að 

sjá hvar eða hvort pottur væri brotinn í löggjöf varðandi einkavæðingu fjármálastofnana í 

eigu hins opinbera og hvort þar lægju tækifæri til spillingar. Rannsakandinn leyfði 

viðmælendum oft að ræða út fyrir efnið og með því gat rannsakandinn séð hvað þeir töldu 

vera mikilvægt og upplýst rannsakanda um atriði sem honum var ekki kunnugt um. 

Viðmælendurnir samanstóðu af átta sérfróðum aðilum sem gátu gefið dýpri skilning á þeim 

gögnum sem til staðar voru um sölu fjármálastofnana í eigu ríkisins og varpað ljósi á þau 

álitaefni sem orðið hafa til hér á síðastliðnum árum, ásamt öðru sem tengdist málinu, með það 

að markmiði að svara rannsóknarspurningunum.  

Í rannsóknum þurfa mælitækin sem notuð eru að vera eins laus við hlutdrægni og hægt er. 

Niðurstöður rannsóknar eru taldar áreiðanlegar (e. Reliable) ef annar rannsakandi beitir sömu 

rannsóknaraðferðum undir sömu eða svipuðum kringumstæðum og fær sömu niðurstöðu 

(Hart, 2005:346,348). Réttmæti (e. Validity) snýst ekki um mælingar á sama hátt og 

áreiðanleiki, heldur snýst réttmæti um í hve miklum mæli rannsóknin sé traustvekjandi 

þannig að hægt sé að alhæfa út frá niðurstöðunum með einhverri vissu, þ.e. hversu gott 

mælitæki spurningakönnunin í rannsókninni er (Hart, 2005:334). 

Mikilvægt er fyrir rannsakandann að gæta hlutleysis við framkvæmd rannsóknarinnar og 

halda eigin gildum frá niðurstöðum og var sérstaklega gætt að þessu við vinnslu 

rannsóknarinnar (Hart, 2005:308). Höfundur fór ekki varhluta af fjármálakreppunni frekar en 

margir aðrir landsmenn og var því afar mikilvægt að halda eigin gildum frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar. 

7.2 Greining gagna og úrvinnsla 

Við greiningu gagna er leitað að ákveðnu mynstri í gögnunum, t.d. síendurteknum 

svörum eða hugmyndum. Því næst eru svörin tengd við hugtökin sem lögð voru til 

grundvallar og hægt er þá að koma auga á hvað er sammerkt með þeim. Greiningin hjálpar til 

við að auka skilning og þekkingu á málefninu sem rannsakað er (Neuman, 2014: 507,517). 
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Greining gagna í eigindlegum og megindlegum rannsóknum er ólík og getur verið flóknari 

þegar kemur að eigindlegum aðferðum. Gögn úr megindlegum rannsóknum eru mestmegnis 

tölur og til er mikið af forritum sem hægt er að nota við úrvinnslu gagnanna. Greining gagna í 

eigindlegum aðferðum verður einnig að vera kerfisbundin og hlíta ströngum reglum þótt það 

sé ólíkt þeim hætti sem hafður er á í megindlegum aðferðum. Hér eru gögnin minna stöðluð 

(Neuman, 2014:507-508,539). Ekki eru neinar strangar reglur um hvers konar gögnum skuli 

safnað fyrir hverja og eina tegund rannsóknar nema þá að valið ætti að helgast af því hvaða 

gögn eru talin henta best til að svara rannsóknarspurningunum (Hart, 2005:316; Neuman, 

2014:510). 

Þeir viðmælendur sem tekin voru sérfræðingaviðtöl við starfa eða höfðu starfað í íslenskri 

stjórnsýslu og hafa þekkingu á rannsóknarefninu, þ.e. sölu ríkiseigna og eiga það 

sameiginlegt að hafa þekkingu, upplýsingar og vitneskju um sölu fjármálastofnana með 

einum eða öðrum hætti. Er það von rannsakanda að með þessu vali á viðmælendum megi nást 

dýpri innsýn í viðfangsefnið. Ákveðið var að ræða við átta einstaklinga og athuga hvort sá 

fjöldi væri nægjanlegur. Í rannsókninni var upplýsinga aflað með þeim hætti að tekin voru 

viðtöl og notast var við spurningalista sem innihélt 13 spurningar. Ekki var um sérstakt úrtak 

að ræða heldur voru viðmælendurnir handvaldir vegna sérfræðiþekkingar sinnar. Þar sem 

hluti þeirra upplýsinga sem stóð til að afla var viðkvæmur mælti rannsakandi sér mót við 

viðmælendur ýmist á vinnustað eða heimili þar sem næði væri tryggt. Var þessi aðferð notuð 

í öllum tilfellum. Allir fundir við viðmælendur voru hljóðritaðir nema einn því viðkomandi 

gaf ekki leyfi til þess. Var í því tilviki notast við handskrifuð minnisblöð. Þar sem spilling er 

umdeilt hugtak og gildishlaðið varaði rannsakandi sig á því að nefna ekki þetta orð í návist 

viðmælenda.Takmarkanir rannsóknarinnar lúta að því, að með ítarlegri spurningalista hefði 

mátt fara dýpra í efnið, en í svona stuttri ritgerð þótti ekki tilefni til þess.   

  

7.3 Rannsóknarspurningar  

Í rannsókninni er unnið út frá rannsóknarspurningunni: Hverjar eru hætturnar, þá 

m.t.t. spillingar, við sölu fjármálastofnana í eigu hins opinbera á Íslandi? Til viðbótar við 

rannsóknarspurninguna voru viðmælendur spurðir undirspurninga sem allar tengdust á einn 

eða annan hátt efni rannsóknarspurningarinnar. 



 

89 
 

a. Telur þú að það séu einhverjir augljósir kostir/gallar við núverandi söluferli á 

fjármálstofnunum í eigu ríkisins, þá lög nr. 155/2012, um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í 

fjármálastofnunum? 

b. Voru eldri lög, með aðkomu Einkavæðingarnefndar, betra fyrirkomulag? 

c. Telur þú að núverandi söluferli á fjármálastofnunum tryggi gagnsæi? 

d. Finnst þér völd fjármálaráðherra vera of mikil í lögunum? 

e. Telur þú að aðkoma Bankasýslu ríkisins sé til bóta? 

f. Telur þú að Ríkiskaup ættu að sjá um sölu á bönkunum? 

g. Telur þú að erlendir aðilar ættu frekar að koma að sölu ríkiseigna? 

h. Treystir þú þér til að nefna dæmi um sölu ríkiseigna þar sem þú telur ekki hafa verið staðið 

faglega að verki? 

i. Getur þú nefnt dæmi þar sem þér finnst vel hafa tekist til? 

í. Hvernig fannst þér hafa verið tekið á álitamálum þar sem ekki þykir hafa tekist vel til? 

j. Hvernig telur þú menninguna vera í kringum sölu ríkiseigna á fjármálastofnunum; er 

fagmennska höfð að leiðarljósi? 

k. Breytti aðkoma embættismanna frekar en stjórnmálamanna viðhorfum þínum til sölu 

fjármálastofnana í eigu ríkisins til hins betra eða verra, séu þau neikvæð? 

l. Telur þú að íslenskir stjórnmálamenn gangist við ábyrgð þegar mistök hafa verið gerð í 

tengslum við sölu fjármálastofnana í eigu ríkisins? 

Í kaflanum var farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar sem gerð var. Um var að ræða 

eigindlega rannsókn og tekin voru sérfræðingaviðtöl. Í næsta kafla eru niðurstöður 

rannsóknarinnar kynntar.   
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8. Niðurstöður rannsóknar 

Hér að neðan verður gerð grein fyrir svörum viðmælenda við undirspurningunum sem 

lagðar voru fram til að leitast við að svara rannsóknarspurningunni sem lá til grundvallar. Í 

næsta kafla verða síðan teknar saman niðurstöður og dregnar ályktanir. 

a. Telur þú að það séu einhverjir augljósir kostir/gallar við núverandi söluferli á 

fjármálastofnunum í eigu ríkisins, þá lögum nr. 155/2012, um sölumeðferð eignarhluta 

ríkisins í fjármálastofnunum?  

Tilgangur spurningarinnar var að komast að því hvort viðmælendur teldu ný lög um sölu 

fjármálafyrirtækja vera haldgóð, þ.e. að jafnræði og gagnsæi sé tryggt við sölu eignarhluta í 

fjármálafyrirtækjum og að ferlið sé skýrt, svo og hlutverk hvers aðila í söluferlinu. Einnig 

hvort hægt sé að tryggja að söluferlið sé opið og að tilboðsgjafar njóti jafnræðis. Hér var 

viðmælendum gefinn kostur á að tilgreina kosti og galla við umrædd lög. Einnig var tilgangur 

spurningarinnar að athuga hvort viðmælendur teldu að tækifæri til spillingar væru í lögunum, 

hvort hægt væri að fara framhjá þeim, sé vilji til þess, þótt ekki hafi verið spurt um það beint 

þegar viðmælendur voru inntir eftir göllum á löggjöfinni.  

Viðmælendur voru upp til hópa jákvæðir gagnvart lögunum og töldu að ákveðnu kalli eftir 

skýrri lagaumgjörð hefði verið svarað. Viðhorf viðmælenda voru almennt á þá leið að lögin 

væru ákveðið framfaraskref og að með lögunum væri klárlega reynt að læra af mistökum fyrri 

ára. Bent var á að endanlegt ákvörðunarvald yrði alltaf í höndum stjórnmálamanna eða 

ráðherra, en að ferlið sem lagt er upp með í lögunum tryggi gagnsæi og jafnræði við sölu. 

Talið var að söluaðferð skipti máli, því með henni væri hægt að þrengja að möguleikum 

sumra til að kaupa, t.d. með því að selja stóran hlut einum aðila. Ekki höfðu allir 

viðmælendur kynnt sér lögin mjög ítarlega, en töldu samt sem áður að einhverjar „leikreglur 

yrðu að vera til staðar“. Að því marki sem viðmælendurnir höfðu kynnt sér lögin, töldu þeir 

þau haldgóð með tilliti til markmiðanna sem stefnt er að.  

Afstaða eins viðmælandans var á þá leið, að hann taldi lögin ekki mikið ólík þeim eldri þar 

sem einkavæðingarnefnd sá um framkvæmd sölu og eini munurinn væri sá, að greinargerð 

ráðherra um sölu væri send bæði til fjárlaganefndar og efnahags- og viðskiptanefndar 

Alþingis. Taldi viðmælandinn vinnubrögðin vera til trafala og þrengja verulega að öllum 

möguleikum á sölu. Fullyrti viðkomandi að útilokað væri að nokkuð yrði selt með lögunum 

vegna þessa galla og sagði í því sambandi:  
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[..]það er þetta að útbúa greinargerðina um ráðgerða sölu og leggja fyrir 

fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd.  Þetta er náttúrulega 

grundvallarmunur [..á lögunum. Innsk.höfundar]. Þetta finnst mér alveg óskiljanlegt. 

Vegna þess að framkvæmd einkavæðingar er framkvæmdarvaldsins. Það er búið að 

setja lög á Alþingi um þetta og þá er það ríkisstjórnin eins og í öðrum málum líka sem 

framkvæmir þessi lög en að blanda þingnefndum inn í sjálfa framkvæmdina eiginlega 

finnst mér mjög sérstakt og í rauninni finnst mér það bara alveg út í hött! 

Einnig nefndi viðkomandi að margar skýrslur hafi verið skrifaðar um málið og tiltók m.a. 

Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið. Leggja átti Hvítbókina fyrir Alþingi áður en 

stefnumarkandi ákvarðanir yrðu teknar um fjármálakerfið og svo hafði það verið gert en 

„ekki enn hafi verið tekin nein stefnumarkandi ákvörðun út frá allri þessari skýrslugerð“ og 

tiltók viðmælandinn á margar skýrslur máli sínu til stuðnings. Benti viðkomandi einnig á að 

umræðan hafi ekki einu sinni nálgast það hvaða aðferð eigi nota við sölurnar á bönkunum og 

endaði mál sitt á að hér væru menn hreinlega að draga lappirnar í því að taka ákvarðanir um 

hvort selja eigi bankana og þá hvenær og hvernig.  

Þeir viðmælendur sem gagnrýndu lögin, þótt einn þeirra teldi að lögunum svipaði mjög til 

þeirra eldri, töldu að ekki væri skynsamlegt að ákvarðanir er tengjast sölu væru mikið í 

höndum ráðherra. Söluferlið þyrfti að vera þannig úr garði gert að þar væru skýrar 

fyrirframgreindar reglur og eftir þeim ætti að starfa. Í þessu sambandi hafði einn viðmælandi 

þetta á orði:   

[...]Já, það er alltaf hægt að komast framhjá þessum reglum ef vilji er fyrir hendi. Já, 

ég held að það sé hægt að fara framhjá reglunum. [...]og ef að framkvæmdaraðilarnir 

eru ekki alveg fastir í því að bara framfylgja þessu. [...]að vinna eftir skýrum reglum 

og það er mjög eðlilegt að það séu settar reglur um svona aðgang, að þegar á að fara 

að selja stóra hluti í bönkunum, hverjir koma til greina verður allt að vera byggt á 

svona efnislegum, eðlilegum og málefnalegum sjónarmiðum... [...] 

Viðkomandi sagði svo ennfremur í þessu sambandi:  

Þetta eru það mikilvægar stofnanir en svo er alltaf hættan, það er alltaf hægt að sníða 

reglurnar að einhverjum kaupanda, það er svona hættan ef að það eru einhver svona 

undirmál, skilurðu? Ef að stjórnmálamaðurinn eða stjórnmálamennirnir eru með 

einhver undirferli og  þeir vilji að þetta endi hjá einhverjum aðilum, þannig að þá á 

ekki að koma þeim við ef einhver aðili uppfyllir faglegar kröfur til að geta keypt stóra 
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hluti í bönkunum þá á ekki að skipta máli hvaða stjórnmálaflokki sá aðili eða þeir 

aðilar tilheyra og heldur ekki af hvaða þjóðerni þeir eru.  

Aðspurður um hvort einhverjir aðrir aðilar en Bankasýslan og fjármálaráðherra ættu að koma 

að sölu fjármálastofnana, sagði viðkomandi:   

[...]alls ekki fjármálaráðherrann sjálfur, ég þekki ekki almennilega þessa Bankasýslu, 

þetta veltur svo mikið á einstaklingunum sjálfum, hversu heilsteyptir þeir eru, hvort 

þeir séu í rauninni.[...]geta staðist svona pólitískan þrýsting, skilurðu? Og hérna 

þetta er svona matsatriði en það er grundvallaratriði að þeir sem eru að stýra þessu 

séu að þessu á faglegum forsendum og séu þá með skýra stefnu frá Alþingi eða frá 

stjórnvöldum um það með hvaða hætti standa eigi að þessu, framfylgi því og að það 

sé svo ekki hægt að taka það úr sambandi eða að beina þessu í þá átt sem pólitíkinni 

hentar en það er alltaf hættan. 

Viðkomandi bætti svo við:  

[...]en ef að hins vegar pólitíkin getur ekki sleppt höndunum af þessu og er alltaf með 

fingurna í því hver fær að kaupa og svona; það endar bara með leiðindum og 

ósköpum en ég held að ef þessir aðilar eru heilsteyptir og trúa því sem sagt sem er 

lagt fyrir þá og það er allt opið og gagnsætt og menn geta séð hvað er verið að gera 

og þá held ég í sjálfu sér að það sé ekkert sem menn ættu að hafa áhyggjur af en ég 

veit ekkert hvort að þetta sé þannig núna, ég hef ekki kynnt mér það. Ég veit ekki 

hvernig samband Bankasýslunnar er við ráðherrann. Já, ég veit ekki hvernig þau 

samskipti eru og hvort þetta sé mikið „hands on“ eða afskipti ráðherrans séu af 

þeirra störfum en ég myndi telja að það væri best að hann væri ekki með fingurna í 

þessu þess vegna hefði ég haldið, ég óttast að það væri meiri pólitík í þessu en 

æskilegt væri en ég geri mér ekki grein fyrir því og get ekki fullyrt um að svo sé. 

Annar viðmælandi viðhafði sams konar efasemdir og hér að ofan, þótt hann teldi að lögin 

væru fín umgjörð varðandi sölu. Hann bætti svo við hlæjandi:  

Já, umgjörðin er held ég, sé í lagi.. það er svo bara spurningin um að menn hagi sér. 

Aðspurður hvort hægt væri að komast fram hjá lögunum með einhverjum hætti sagði 

viðkomandi:  
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Ég held að það sé hægt með allt skilurðu, ef viljinn er fyrir hendi.  Svona einbeittur 

brotavilji. Þetta snýst auðvitað bæði um umgjörðina og síðan það sem hvetur menn 

áfram [Þá starfsmenn sem hafa starfað við sölu fjármálastofnana í eigu ríkisins. 

Innsk. höfundar]búa að reynslunni; einstaklingarnir, þátttakendurnir, gerendurnir, 

leikararnir skipta náttúrulega gríðarlega miklu máli en auðvitað erum við alltaf að 

reyna að búa til regluverk líka sem að hjálpar okkur.  En það má aldrei halda það að 

reglurnar einar og sér eða umgjörðin ein og sér dugi, það er bara ekki þannig.  Það 

er bara þannig, sem sagt þú þarft líka góða menn til að framfylgja reglunum. 

Viðkomandi taldi samt að ráðherra, verandi hluti af ríkisstjórn, framkvæmdi ekkert sem 

orkaði tvímælis nema að hafa rætt málið við samráðherra sína. Því stjórnmálin snúist um að 

ná samstöðu, en um leið sé ákveðinn hvati og vilji til að stytta sér leið og það sé hluti af 

pólitíkinni líka en það sé klárlega viðleitni og vilji til að hafa hlutina uppi á borðum og hafa 

ferlið eins gagnsætt og kostur er.  

Einnig var bent á að það sé ekkert að því að stjórnmálamenn taki ákvarðanir í þessum málum 

þar sem búið væri að fela þeim pólitískt vald sem komið hefði frá kjósendum. Einn 

viðmælenda taldi mikilvægt að farið sé í einu og öllu eftir leikreglunum sem setja ætti í 

upphafi söluferilsins og ekki mætti víkja frá þeim reglum. Bankasölur væru t.a.m. flóknar og 

mun flóknari en að selja aðrar tegundir af fyrirtækjum svo sem prentsmiðju eða 

ferðaskrifstofu. Tók viðmælandinn dæmi um að ef selja ætti verslun þá gætu kaupendur kynnt 

sér vörubirgðir, viðskiptakröfur og allt mögulegt sem tilheyrði rekstri verslunarinnar, en það 

er ekki hægt að gera slíkt þegar selja á banka. Kaupendur, eða væntanlegir kaupendur, fá ekki 

að skoða gögn bankans nema þá með einhverjum almennum hætti. Væntanlegir kaupendur 

gætu því t.d. ekki athugað lánasafnið, hverjir séu lántakendur og hve traust lánin séu vegna 

þess að um banka gilda aðrar reglur. Vildi viðmælandinn álíta að sala á banka væri mjög 

flókin þegar tekið væri tillit til þessara þátta. Ítrekaði viðmælandinn gildi þess að setja reglur 

fyrirfram og benti á að honum þætti djarft og ábyrgðarhluti að vera ekki með neinar 

yfirlýsingar um það fyrirfram að selja ætti banka til erlendra fjárfesta ef ekki væri búið að 

kanna möguleikann á að það gæti orðið raunin. Ennfremur benti hann á, að ef stjórnvöld teldu 

útlendinga ákjósanlegri eigendur að bönkum en innlenda aðila, þá þurfi að útskýra af hverju 

slíkt sé ákjósanlegt. Viðmælandinn taldi að það að vera útlendingur væri ekkert 

heilbrigðisvottorð. Þá spurði viðmælandinn hvort stjórnvöld væru tilbúin til að slá af verði 

sem þau fengju á innlendum markaði ef útlendingur byði lægra verð? Þá þyrfti slíkt að liggja 

fyrir strax í upphafi og taldi hann að slíkt væri hluti af pólitískum ákvörðunum. Þannig 
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ákvarðanir ættu ekki að vera háðar einhverjum duttlungum, það væri óæskilegt og óeðlileg 

mismunum og ætti ekki að vera í boði. Gagnrýni á lögin komu frá fleiri viðmælendum og 

taldi t.d. einn þeirra að þar sem bankar væru svo mikilvægar og sterkar stofnanir þá þyrftu 

ákvarðanir um sölu að fara fyrir Alþingi, því um þetta brýna mál yrði að ríkja breið sátt.  

Samantekt:  

Lög nr. 155/2012 um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálastofnunum eru taldar 

breytingar til batnaðar þótt ýmislegt hafi verið gagnrýnt. Það sem einna helst var gagnrýnt, 

tengt lögunum sjálfum, var að búið væri að gera ferlið þunglamalegra og erfiðara með því að 

blanda saman framkvæmdarvaldi og löggjafarvaldi og er þá vísað í að tvær nefndir þingsins 

eiga að fara yfir greinargerð ráðherra af söluferli. Þetta gæti gert sölumeðferð hægari og að 

sumra áliti alveg ómögulega. Einnig var uppi sú skoðun að stjórnmálamenn gætu farið að 

hafa bein afskipti af sölumeðferð og hægt væri að komast fram hjá lögunum sé vilji og hvati 

til þess. Hætta á pólitískum afskiptum og spillingu væri því fyrir hendi þrátt fyrir góða 

lagaumgjörð. Almennt töldu viðmælendur að reglur yrðu að vera skýrar og að þeim ætti að 

fylgja, án undantekninga, og að það ætti að liggja skýrt fyrir í upphafi hvað menn hefðu séð 

fyrir sér í þessum efnum. Talið var að þar sem um svona mikilvægar stofnanir væri að ræða 

þá þyrfti málið að fara fyrir Alþingi, því um það yrði að ríkja breið sátt.  

b. Voru eldri lög, með aðkomu einkavæðingarnefndar, betra fyrirkomulag? 

Tilgangur spurningarinnar var að athuga hvort viðmælendur teldu að eldra fyrirkomulagið 

(lög um fjárreiður ríkisins nr. 88/1997) þar sem fjármálaráðherra var veitt heimild til að selja 

hlutabréf í eigu hins opinbera, sbr. 29. gr. laga nr. 88/1997, hefði verið betra fyrirkomulag en 

ný löggjöf; lög nr. 155/2012. Hér var verið að athuga hvort viðmælendur teldu að nefndir 

væru betur til þess fallnar að stjórna framkvæmd sölu fjármálastofnana en stofnun eins og 

Bankasýsla ríkisins og þá hvort tækifæri til spillingar hefðu frekar leynst í eldra söluferli en 

því nýja.   

Hér var meginsjónarmiðið að nýju lögin væru mun betri en þau eldri, þar sem 

einkavæðingarnefnd starfaði við framkvæmd sölu. Ástæðuna töldu viðmælendur vera að nýju 

lögin væru betri umgjörð þar sem búið væri að stofnanavæða og setja ferlinu betri skorður. 

Einn viðmælenda benti á að meiri losarabragur væri á nefndum og að Bankasýslan væri betra 

fyrirkomulag, þar sem yfir henni væri stjórn. Einnig var bent á að fyrirkomulagið, hvort sem 

Bankasýslan eða einkavæðingarnefnd væri með framkvæmdina, þyrfti að vera byggt á 

raunhæfum forsendum. Nefndi viðmælandinn sem dæmi að við söluna á Landsbankanum 
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hefði verið lagt upp með að það ætti að selja hlutabréf í dreifðri sölu til almennings og fá 

erlendan kjölfestufjárfesti, en hvorugt hefði tekist. Þetta hefði því ekki verið raunhæf 

forsenda að hans mati. Benti sami viðmælandi á að það væri í raun útkoman sem skipti mestu 

máli. Margir viðmælenda töldu þó að eldri lögin væru mjög áþekk nýju lögunum fyrir utan 

aðkomu bæði fjárlaganefndar og efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, eins og nefnt var 

hér að framan. Sagði einn viðmælandinn að hann væri ekki dómbær á hvort tilvist 

einkavæðingarnefndar hefði verið betra fyrirkomulag. Þrátt fyrir að viðmælendur teldu að 

eldri lög um sölu fjármálastofnana hefðu haft margt til síns ágætis ríkti tortryggni í garð 

stjórnmálamanna og komst einn viðmælandi svo að orði: 

Ég gæti alveg trúað því að þegar búið er að kynna þetta nánar með mjög skýrum 

reglum þá verði þetta í lagi en það sem var hættan þá eða það sem gerðist þá og er 

aftur mögulegt er að það var tekið úr þessu ferli. [...] og svo höfðu einhverjir aðilar 

beint samband við pólitíkina, þá beint við Davíð Oddsson og vildu kanna 

möguleikann á að kaupa þarna beint í Landsbankanum og það voru Björgólfs-feðgar 

og vinur þeirra.[...] en þá var ekki farið eftir þessum reglum, þá var bara 

regluverkinu ýtt til hliðar og það leiddi til þess að Steingrímur Ari sagði sig úr 

nefndinni. 

Viðmælandinn bætti því líka við að hugsunin varðandi Einkavæðingarnefnd hefði verið sú að 

sala á ríkisfyrirtækjum ætti ekki að vera inni á borði hvers ráðherra heldur að þessi verkefni 

væru miðlæg í fjármálaráðuneytinu. Minntist viðkomandi þess að það hefðu komið upp tilvik 

þar sem einn ráðherrann og samstarfsmenn hans vildu vera með „puttana í þessu“ og var þá 

komin hætta á pólitískum afskiptum. Yrði þá reglunum, sem allir aðilar hefðu verið búnir að 

koma sér saman um og reynt hafi verið að vinna eftir, hent til hliðar. 

Álit eins viðmælandans var á þá lund að hann taldi að framkvæmd einkavæðingar hefði verið 

góð í byrjun en síðan hefði komið ákveðin óþreyja í menn. Hann sagði ennfremur: 

[..]gleymdu því ekki að það var bara ákvörðun ríkisstjórnar eða ráðherra að stilla 

upp ferlinu sem þýddi það að menn gátu svo alltaf breytt reglunum í rauninni bara. 

[...] að samþykkja nánast eitthvað munnlega í ráðherranefnd eða við 

ríkisstjórnarborðið þannig að þá verða hlutirnir ekki gagnsæir og kannski ekki sú 

festa í hlutunum sem er eftirsóknarverð. Stjórnmálin ganga út á það að ná samstöðu 

en stundum er líka ákveðinn hvati til að stytta sér leið og menn missa þolinmæðina. 

Menn vilja stytta sér leið og það er hluti af pólitíkinni líka, þarna er ákveðið óþol sem 
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verður alltaf til í pólitíkinni. Á sama tíma vilja menn á hinum endanum oftar en ekki 

ná eins víðtækri samstöðu og hægt er. 

Ekki voru allir viðmælendur sammála ofangreindu og einnig var uppi það viðhorf að ekkert 

væri að því að ráðherra tæki pólitískar ákvarðanir þegar kemur að sölu fjármálastofnana í 

eigu hins opinbera og sagði einn viðmælanda: 

Já, þetta er mjög svipað, allar aðferðirnar eru þær sömu, líka í nýja kerfinu. Það sem 

var alltaf verið að agnúast út í í gamla kerfinu var það, að pólitíkin hefði allt of mikil 

afskipti af framkvæmdinni, sko, en framkvæmdanefnd um einkavæðingu starfaði í 

umboði ríkisstjórnarinnar eða ráðherranefndar um einkavæðingu sem var sá sem tók 

hinar pólitísku ákvarðanir og það er alveg óbreytt í nýja kerfinu. Það er alltaf 

ráðherrann sem tekur ákvörðunina, hvort eða hvernig eigi að selja. Þannig að sú 

tenging er líka í þessu kerfi og eini munurinn er sá að öll útfærslan og framkvæmdin 

er þá hjá Bankasýslu ríkisins í staðinn fyrir hjá framkvæmdanefnd um einkavæðingu. 

Samantekt: 

Hér var meginsjónarmiðið á þá leið að nýju lögin, þ.e. nr. 155/2012 væru betri en þau sem 

eldri eru. Ástæðurnar töldu viðmælendur vera þær, að með aðkomu Bankasýslunnar væri 

búið að stofnanavæða ferilinn og setja hann í fastari skorður en þegar framkvæmdin var í 

höndum nefndar. Þótt nýja lagaumgjörðin væri góð sem og eldri lög með aðkomu 

einkavæðingarnefndar var uppi tortryggni hjá nokkrum viðmælenda varðandi óþreyju 

stjórnmálamanna. Var talið að það skipti í raun engu máli hve vel lögin væru úr garði gerð, 

því ef hvati og vilji væri hjá stjórnmálamönnum til þess að breyta reglum um sölu 

fjármálastofnana eftir eigin geðþótta þá yrði það gert, enda hafði það sýnt sig í fortíðinni. 

c. Telur þú að núverandi söluferli á fjármálastofnunum tryggi gagnsæi? 

Tilgangur spurningarinnar var að leita eftir því hvort núverandi söluferli, eða lög nr. 

155/2012 um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum, tryggðu gagnsæi, eða 

hvort hægt væri á einhvern hátt að hafa einhverja þætti ógegnsæja til að hygla einhverjum 

kaupendum umfram aðra, ef svo bæri undir. Samkvæmt 1.mgr.,3. gr. laga nr. 155/2012 skal 

lögð áhersla m.a. á gagnsæi þegar ákvörðun er tekin um sölumeðferð.  

Hér var meginsjónarmiðið það að núverandi söluferli tryggi gagnsæi, sem er eitt af 

meginviðmiðunum sem styðjast þarf við varðandi sölu samkvæmt lögum nr. 155/2012. Voru 

samt uppi efasemdarraddir um að þetta yrði raunin þegar á hólminn væri komið og var þá 
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aftur vísað í óþreyju stjórnmálamanna. Afstaða eins viðmælandans var á þá leið, að hann taldi 

að ferlið ætti að vera gagnsætt, en bætti svo við, að þetta væri oft viðkvæmt og flókið. Hann 

taldi, að ef salan væri viðkvæm þá væri eðlilegast að fara þá leiðina að skrá fyrirtækið á 

markað og þannig mætti tryggja jafnræðið og gagnsæið. Bent var einnig á að sú staða gæti 

komið upp, að fyrir hendi væru áhugasamir kaupendur sem vildu ekki láta nafna sinna getið 

af einhverjum ástæðum. Þá væri mikið gagnsæi til trafala. Eins var nefnt að þeir aðilar sem 

ættu að sjá um að ákveða sölu ættu ekki að vera einn ráðherra, heldur ætti Alþingi að hafa 

meiri aðkomu að þessu því hægt væri fyrir stjórnmálamenn „að sjá yfir heildarsviðið“. Einn 

viðmælenda taldi að tryggja mætti gagnsæi ef búið væri að ákveða sölumeðferðina fyrirfram;                                          

[..]það er best að taka sem flestar pólitískar ákvarðanir fyrirfram svo að hægt 

sé að ganga að því vísu hvaða skorður eru settar í söluferlinu. 

Alla jafna var talið að vilji væri til að hafa allt uppi á borðum eins og lögin bera með sér og 

leitast við að hafa ferlið eins gegnsætt og kostur er. Einn viðmælandi nefndi, að ef 

Bankasýslunni beri að starfa samkvæmt upplýsingalögum og stjórnsýslulögum, þá sé komið 

meira aðhald að stofnuninni og með því auknir möguleikar á gagnsæi.  

Samantekt:        

Hér var talið að nýju lögin stuðluðu að meira gagnsæi. Til að tryggja það enn frekar var nefnt 

að taka þyrfti pólitískar ákvarðanir strax í upphafi svo allt ferlið yrði gegnsætt frá byrjun. 

Uppi voru þó áhyggjur af að horfið yrði frá söluferli væri hvati til þess sem og áhyggjur af 

leynd ef væntanlegir kaupendur óskuðu eftir því að nafna þeirra yrði ekki getið fyrr en á 

seinni stigum. Gagnsæi væri því til trafala upp að ákveðnu marki þótt viðmælendur teldu slíkt 

nauðsynlegt. Einnig var bent á að bæði upplýsingalög og stjórnsýslulög veittu Bankasýslunni 

meira aðhald og með því, meiri möguleika á gagnsæi.  

d. Finnst þér völd fjármálaráðherra vera of mikil í lögunum? 

Tilgangurinn með ofangreindri spurningu var sá að athuga hvort viðmælendur teldu að 

löggjöfin væri þannig úr garði gerð að fjármálaráðherra hefði of mikið um sölu 

fjármálastofnana að segja þótt sjálf framkvæmdin væri hjá Bankasýslu ríkisins, stofnun sem 

heyrir undir fjármálaráðherra. Hér var einnig reynt að inna eftir því hvort viðmælendur 

treystu á að eftirlit ríkisstjórnar, samráðherra í ríkisstjórn, þingflokks, forsætisráðherra og 

þings væri virkt m.t.t. til hve ríkir hagsmunir væru í húfi.  
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Hér var meginafstaða á þá leið að völd fjármálaráðherra væru ekki of mikil í lögum nr. 

155/2012 heldur eðlileg og sjálfsögð m.t.t. íslenskrar stjórnskipunar og þess pólitíska 

svigrúms sem ráðherra nýtur samkvæmt lögum. Einn viðmælandi orðaði þetta á þennan hátt:  

Að sjálfsögðu á hann að gera það. Það, að taka ákvarðanir um fyrirkomulag á ferlinu 

er pólitísk ábyrgð. Það er pólitísk ákvörðun hvort það eigi að selja og svo er pólitísk 

ákvörðun hvort að leggja eigi upp með hvort selja eigi útlendingi eða leggja upp með 

dreifða eignaraðild eða sameina bankana. Þetta eru allt pólitískar ákvarðanir. 

Þannig að ég sé ekkert að því að pólitíkusarnir hafi það vald sem kjósendur hafa falið 

þeim. En það breytir því ekki að það er mikilvægt að hafa ferlið skýrt. 

Annar viðmælandi var sammála ofangreindu og bætti við að fjármálaráðherra sé hluti af 

ríkisstjórn og hann gerði væntanlega ekkert sem orki tvímælis nema að hafa rætt slíkt við 

samráðherra sína. Einnig var bent á að það væri algjört lykilatriði að framkvæmdarvaldið sé 

hjá ríkisstjórn og annar sagði, að ekki sé hægt að selja neitt nema með lagaheimild. Einn 

viðmælanda taldi að það færi eftir ýmsu hvort völd fjármálaráðherra væru of mikil, því á 

meðan málaflokkurinn heyrði undir fjármálaráðuneytið þá gæti ráðherra alltaf  beitt sínum 

völdum. Hér væri spurning um hvort ríkisstjórnin hefði komið sér saman um ákvarðanir í 

einkavæðingarmálum, sem kæmu fram í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar sem flokkarnir hefðu 

komið sér saman um. Þar kæmi fram  hvaða svigrúm fjármálaráðherra hefði til að taka slíkar 

ákvarðanir einn síns liðs og hvað ráðherra þurfi að bera undir samstarfsflokka í ríkisstjórn og 

hvað ekki. Ráðherra geti gert margt án þess að ríkisstjórnin komi beint að því sjálf en þetta 

fari eftir samstarfsflokkum og hvort viðkomandi flokkar treysti sér til að skrifa upp á svona 

ákvarðanir eftir á, eins og það var orðað. Einn viðmælandinn bar upp þá spurningu, hvað 

pólitík væri, ef ekki væru pólitískar niðurstöður? Sagði viðmælandinn ennfremur að ekki 

mætti vanmeta pólitíska þáttinn og mikilvægt væri að gera pólitíkinni ekki erfitt fyrir að taka 

ákvarðanir, heldur hjálpa til að rétt sé staðið að málum. Embættismönnum ber að styðja við 

stjórnmálamennina við ákvarðanatöku. Einnig kom fram sú afstaða að völd fjármálaráðherra 

væru of mikil í lögunum og var rökstuðningurinn sá, að ekki var talið skynsamlegt að einn 

aðili tæki svona veigamiklar ákvarðanir upp á eigin spýtur. Þarna var talin hætta á því „að 

pólitíkin færi að þvælast fyrir mönnum“, og til að ná sem mestri sátt yrði Alþingi að koma að 

ákvörðunum tengdum sölu fjármálastofnana.  
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Samantekt:  

Hér voru sjónarmiðin af tvennum toga, annars vegar viðmælendur sem töldu að völd 

fjármálaráðherra væru ekki of mikil samkvæmt lögum nr. 155/2012 og hins vegar þeir sem 

töldu svo vera. Ástæðan fyrir því að viðmælendur töldu völd fjármálaráðherra  ekki of mikil í 

lögunum var uppbygging íslenskrar stjórnskipunar og var talið að veigamiklar ákvarðanir 

sem tengjast sölu ættu að vera á hendi stjórnmálamanna sem kosnir væru til þessarar 

ábyrgðar. Þeir viðmælendur sem voru á öndverðri skoðun álitu jafn mikilvægar ákvarðanir og 

sölu á fjármálastofnunum ætti að liggja hjá fleiri aðilum innan stjórnkerfisins til að skapa sátt 

um ákvörðunina og minnka hættuna á því að menn færu að flýta sér um of. Einnig var bent á 

mikilvægi embættismanna og hlutverk þeirra við að aðstoða stjórnmálamenn við 

ákvarðanatöku.  

e. Telur þú að aðkoma Bankasýslu ríkisins sé til bóta? 

Tilgangur ofangreindrar spurningar var að inna viðmælendur eftir því hvort þeir teldu að með 

því að stofnanavæða söluferli fjármálastofnana myndi skapa meira traust frekar en að hafa 

framkvæmdina í nefnd, eins og áður þegar Einkavæðingarnefnd sá um söluferlið?  

Aðkoma Bankasýslu ríkisins að söluferli fjármálastofnana var talin vera upp til hópa jákvæð. 

Svörin voru aðallega á þann veg að þetta fyrirkomulag svipaði mjög til eldra fyrirkomulags. 

Bankasýslan hefði að öllu leyti tekið við hlutverki einkavæðingarnefndar, en aftur var ítrekað 

mikilvægi þess að umgjörðin og reglurnar þyrftu að vera skýrar og að ekki ætti að vera 

möguleiki að sniðganga þær. Þótt einn viðmælandi teldi að aðkoma Bankasýslunnar væri 

jákvæð, taldi hann þó ólíklegt að hægt væri að selja bankana. Ekki treystu allir viðmælendur 

sér til að taka afstöðu til spurningarinnar. 

f. Telur þú að Ríkiskaup ætti að sjá um sölu á bönkunum?  

Hér var tilgangur spurningarinnar sá að taka svona veigamiklar ákvarðanir, eins og sala á 

fjármálastofnunum er, úr höndunum á stjórnmálamönnum og láta embættismenn alfarið um 

söluna og ákvarðanir henni tengdar þá t.a.m. stofnun eins og Ríkiskaup sem sér um sölu á 

öðrum eignum ríkisins. Það eina sem fjármálaráðherra myndi ákveða, sem ráðherra 

bankamála og hluti af framkvæmdavaldi, væri ákvörðun um sölu og svo kæmi málið alfarið 

til kasta Ríkiskaupa. Fjármálaráðherra myndi skrifa undir þegar kaupin væru gengin í gegn en 

kæmi ekkert nálægt neinu öðru sem viðkæmi sölumeðferðinni. 

Ekki tóku allir viðmælendur afstöðu til spurningarinnar en þeir viðmælendur sem það gerðu 

voru neikvæðir í garð aðkomu Ríkiskaupa og skýrðu svar sitt t.d. með því að það væri mjög 
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flókið ferli að selja fjármálastofnun, mun flóknara en að selja skip, fasteign eða önnur 

ríkisfyrirtæki, svo dæmi séu tekin. Einnig kom fram það viðhorf að Ríkiskaup ættu ekki að 

koma nálægt þessu tiltekna verkefni, en viðmælandinn bætti því samt við að stofnunin sinnti 

vel þeim verkefnum sem væru á þeirra borði, svo sem útboðum og fleiru. Uppi voru skiptar 

skoðanir um af hverju Ríkiskaup ættu ekki að koma að sölu fjármálastofnana og taldi einn 

viðmælandi t.d. að stjórnmálamönnum sé ætlað að leggja línurnar og hlutverk 

embættismanna að fylgja þeim ákvörðunum, sama hverjar þær væru. Bætti viðmælandinn því 

við að hann hefði enga ofurtrú á embættismönnum frekar en stjórnmálamönnum, þeir væru 

breyskir eins og annað fólk. Einnig var talið að engu máli skipti hver sæi um framkvæmd 

sölu, það sem skipti máli væri að hafa skýr ábyrgðarskil og taldi viðmælandinn það vera í 

núgildandi lögum. Meginviðhorf til spurningarinnar voru á þá leið að sala á 

fjármálastofnunum ætti ekki að vera á hendi Ríkiskaupa og gáfu viðmælendur mismunandi 

ástæður fyrir því.  

g. Telur þú að erlendir aðilar ættu frekar að koma að sölu ríkiseigna?  

Tilgangur spurningarinnar var sá að athuga hvort viðmælendur teldu að erlendir ráðgjafar eða 

sérfræðingar ættu, með einhverjum hætti, að koma að söluferlinu ásamt Bankasýslu ríkisins, 

vegna smæðar íslensks samfélags. Hér var leitað eftir því hvort viðmælendur teldu að með 

slíkri ráðstöfun gæti söluferlið orðið óhlutdrægara en ella. Minni líkur væru á því að erlendu 

aðilarnir þekktu kaupendur persónulega og/eða væru tengdir þeim fjölskylduböndum hér á 

landi, og því mögulega færari um að meta tilboð og upplýsingar með óhlutdrægum hætti. 

Meginsjónarmið í svörum viðmælenda voru tvenns konar, annars vegar að viðmælendur töldu 

jákvætt að erlendir aðilar kæmu að sölu fjármálastofnana á Íslandi og hins vegar þá sem ekki 

töldu það nauðsynlegt. Mismunandi ástæður lágu að baki jákvæðum svörum viðmælenda 

varðandi aðkomu erlendra aðila. Bent var á að það væri algjört lykilatriði í þessu ferli að fá 

inn alþjóðleg ráðgjafafyrirtæki og annar viðmælandi sagði ástæðuna vera að hér væri lítill 

markaður og þá eðli málsins samkvæmt ekki mörgum sérfræðingum í sölu á 

fjármálastofnunum að dreifa og þar af leiðandi betra að fá erlenda ráðgjafa að málinu. 

Nauðsynlegt væri að fá sérhæfða ráðgjöf erlendis frá og yrðu þeir aðilar að hafa vit á 

bankarekstri. Einnig var bent á að sérhæfður ráðgjafi gæti gert það sem seljandanum væri 

ekki heimilt að gera, eins og að votta um fyrirkomulag á tilteknum atriðum, eiga 

trúnaðarsamtal við kaupendur og finna lausnir á hvernig hægt væri að brúa bilið varðandi 

upplýsingagjöf eða eitthvað slíkt. Viðmælandinn orðaði þetta nákvæmar og sagði: 
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[..] já, það er bara einhver aðili einhvern veginn sem nær trúnaði beggja, þá bæði 

seljanda og kaupenda. Það er mikilvægt í svona verkefni að fá sérhæfða ráðgjafa og 

þeir eru ekki hér á landi og ef þeir væru hér á landi þá væri ekkert að því að nota þá 

sko, upphefðin kemur ekkert endilega frá útlöndum. Það eru líka vitleysingar í 

útlöndum.  

Einnig var uppi það sjónarmið að aðild erlendra sérfræðinga væri ekkert endilega nauðsynleg. 

Var afstaðan útskýrð á þann hátt að þótt það væri jákvætt að útlendingar þekktu ekki til 

íslensks samfélags, þá taldi viðkomandi að erlendir aðilar gerðu sér kannski ekki grein fyrir 

hvað Ísland er lítið gjaldmiðilssvæði. Einn og einn banki í útlöndum væri ekkert í samanburði 

við hve hlutfallslega sterkar bankastofnanir væru hér á landi. Það væri því ekkert endilega 

gott að fá inn erlenda ráðgjafa við sölu fjármálastofnana í eigu hins opinbera hér á landi. 

Talið var einnig að þótt erlendir ráðgjafar hefðu verið nauðsynlegir fyrir 20-25 árum síðan þá 

væri ekki þörf fyrir slíkt lengur, þar sem mikið er orðið til af fagfólki hér á landi sem getur 

starfað við þessi mál, en það hafi ekki alltaf verið raunin. Benti viðmælandinn á að í upphafi 

einkavæðingar hefði verið nauðsynlegt að fá inn aðila sem ekki voru „þátttakendur í einhverri 

klíkumyndun eða að eitthvað gamaldags pólitískt hnoð“ yrði raunin. Með erlendum 

sérfræðingum væri hægt að forðast slíkt. Upp kom líka það viðhorf að ekki væri talin nein 

trygging fyrir hlutleysi og fagmennsku ef erlendir aðilar hefðu aðkomu að ferlinu, 

viðkomandi taldi að hér á landi væri hæft fólk sem gæti unnið þessi störf með faglegum hætti.  

Samantekt:  

Hér voru meginsjónarmiðin tvenn; hluti viðmælenda var jákvæður gagnvart aðkomu erlendra 

aðila að sölu fjármálastofnana í eigu ríkisins og hluti taldi það ekki nauðsynlegt og voru 

nefndar ýmsar ástæður fyrir því. Jákvæðir viðmælendur töldu að gott væri að fá erlenda 

sérfræðinga sem gætu náð trúnaði beggja; seljenda og kaupenda. Þeir viðmælendur sem töldu 

erlenda sérfræðiráðgjöf ekki nauðsynlega álitu að fagþekking hefði aukist mjög mikið hér á 

landi á síðastliðnum áratugum og því þyrftu ráðgjafar ekki endilega að koma erlendis frá. 

Einn viðmælandi sagði að nauðsynlegt hefði verið í upphafi einkavæðingar að fá inn 

hlutlausa aðila erlendis frá til að forðast öll pólitísk tengsl og klíkuskap. Svo var álitið að ekki 

væri nein trygging fyrir hlutleysi og fagmennsku erlendra aðila.  
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h. Treystir þú þér til að nefna dæmi um sölu ríkiseigna þar sem þú telur að ekki hafi verið 

staðið faglega að verki?  

Hér voru viðmælendur inntir eftir því hvar viðkomandi teldi að staðið hefði verið illa að verki 

varðandi sölu ríkiseigna. Þar sem ekki hefur verið mikið um sölu fjármálastofnana í eigu hins 

opinbera var viðmælendum frjálst að nefna önnur fyrirtæki sem seld höfðu verið. Var 

svigrúmið aukið til að geta metið betur hvernig sala á eignum ríkisins gengur fyrir sig og séð 

hvar viðmælendur teldu að pottur hafi verið brotinn og hvar vel og faglega hafi verið að verki 

staðið. Viðmælendur voru spurðir um ástæður þess að þeir teldu að illa og ófaglega hefði 

verið staðið að verki varðandi söluferli ríkiseignarinnar sem nefnd var. Tilgangur 

spurningarinnar var sá að athuga hvort viðmælendur teldu að sala ríkiseigna hefði almennt 

séð verið ófagleg og mörg mistök gerð.       

Afstaða viðmælenda á sölu Landsbankans og Búnaðarbankans var mjög neikvæð. Viðhorf 

eins viðmælanda var áhugavert; hann var sá eini sem taldi að salan á Fjárfestingabanka 

atvinnulífsins hefði einnig verið ófagleg: 

 Þetta er hægt að ræða mjög lengi og sérstaklega þegar við lítum nú til baka 

 er hægt að segja ýmislegt um þetta ferli og þá sérstaklega söluna á LBÍ, BÍ og FBA 

[Hér er átt við Landsbanka Íslands, Búnaðarbanka Íslands og Fjárfestingabanka 

Atvinnulífsins. Innsk. höfundar]. Það voru settar reglur og síðar hefur komið í ljós að 

það voru ákveðnir annmarkar á þeim. Ég held að skýrslur Ríkisendurskoðunar frá 

2002 og 2003 gefi sterklega til kynna að það hefði mátt standa betur að þessu sölum. 

 

Meginsjónarmiðin hér voru að salan á bönkunum hefði verið forkastanleg, svo vægt sé til 

orða tekið. Einn viðmælandi var harðorður varðandi bankasöluna og sagði neðangreint um 

málið: 

[...]þetta almenna hlutabréfaútboð tókst yfirleitt mjög vel en stærstu mistökin og 

alvarlegustu mistökin voru að henda reglunum, sem unnið hafi verið eftir, til hliðar og 

farið svona í tvíhliða viðræður við einhverja menn sem höfðu enga reynslu eða 

þekkingu á bankastarfsemi og því fór sem fór. Það er ekki hægt að horfa framhjá því 

að sala bankanna, Búnaðarbankans og Landsbankans, þarna í restina 2002 og 2003 

var klúður, fullkomið klúður. Það er ekkert sem kemst í líkingu við það. 

Viðkomandi bætti líka við eftirfarandi varðandi söluna á ríkisbönkunum: 
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[...] þessi hörmungarsaga hófst af því að það var ekki farið eftir þessum reglum, þeim 

var bara ýtt til hliðar og handpikkaðir einhverjir aðilar sem gáfu sig fram sjálfir og 

ákveðið var að efna til viðræðna við þá. Þessir menn bara birtust og sögðu: „Nú 

viljum við fá að kaupa því við eigum svo mikið af peningum frá sölunni af 

bjórverksmiðjunni þarna í Rússlandi“ og það var orðið við því, að fara í beinar 

viðræður við þá og þetta voru menn sem höfðu aldrei rekið banka og líka í stað þess 

að selja annan bankann fyrst þá er ákveðið líka að efna til ferils þar sem einn 

hópurinn fékk að kaupa Landsbankann og svo kom annar hópur, S-hópurinn til að 

kaupa hinn bankann og þar lá alveg ljóst fyrir að pólitíkin var farin að spila inn í sem 

var akkúrat það sem menn óttuðust í upphafi og vildu ekki að gerðist. 

Annar viðmælandi var sammála ofangreindu og sagði í því sambandi: 

[...] ég hef ekki 100% fyrir mér í því annað en það að þarna verður til ofboðslegur 

pólitískur þrýstingur sem virðist vera kominn upp á yfirborðið núna sem leiddi til þess 

að kannski var ekki alveg tekin sú ákvörðun sem hefði verið skynsamlegust í þessu en 

óháð því þá vorum við þarna með ofboðslega gullkálfa að líklegt hefði verið að það er 

sama hver hefði keypt í upphafi það hefði alltaf einhver séð í því tækifæri að 

yfirbjóða, taka yfir og búa til þessar vélar. 

Viðhorf eins viðmælanda var talsvert ólíkt viðhorfum annarra sem tóku afstöðu til 

spurningarinnar og nefndu dæmi um sölur ríkiseigna sem þeir töldu að hefðu misfarist. 

Aðspurður nefndi viðkomandi dæmi um það sem hefði tekist illa og voru það eftirfarandi 

fyrirtæki: Síminn, Borgun, Fiskimjölsverksmiðjan, Síldarverksmiðjur ríkisins og 

Bæjarútgerðin. Bætti viðkomandi því við að dæmin væru mun fleiri en hann myndi á meðan 

viðtalinu stóð. Aðspurður sagði viðkomandi að þótt aðrir viðmælendur hefðu nefnt Símann8 

sem dæmi um það sem vel hafi tekist þá skýrði viðmælandinn svar sitt með þeim hætti að það 

geti vel verið að þetta hafi tekist vel með Símann en það hafi verið vegna þess að þarna hafi 

valist réttur aðili í stól forstjóra. Upplifun viðmælandans var á þá leið „að það væri ekki fyrr 

en réttur aðili væri kominn út í landslagið sem einhverju er hent yfir landamærin“. Það, að 

réttur aðili tæki við og að nákvæmlega sama lögmál gilti um bankana, það væri ekki hægt að 

einkavæða bankana það varð að vera í „góðu talsambandi við bankana“, eins og það var 

orðað.  

 
8 Sjá spurningu i hér að neðan.  
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Einnig var álitið að einkavæðingin, þ.e. salan sjálf hefði ekki verið sá steinn sem velti 

bankakerfinu um koll örfáum árum seinna heldur hefði það átt sér aðrar orsakir og sagði 

viðkomandi ennfremur í því sambandi að þessi rök séu óspart notuð gegn því að selja 

bankana núna og taldi fullvíst að það þori enginn að selja bankana núna út af fjármálahruninu 

árið 2008. Viðmælandinn taldi samt að bankarnir hefðu farið út um „víðan völl í vitleysunni“ 

og var því sammála öðrum viðmælendum. Bætti hann því við að ekki hefði verið 

skynsamlegt að selja báða bankana í einu, en eftir á að hyggja taldi viðmælandinn að það 

hefði ekki skipt neinu máli. Varðandi söluna á bönkunum taldi viðmælandinn að það hefði 

verið flókið að hleypa tilboðsgjöfum inn í bankana og því hefðu verið settar upp ákveðnar 

„kríteríur“ um fjárhagslegan styrk og hvort viðkomandi aðilar væru hæfir til að eiga banka, 

sem og aðrir þættir sem tilboðsgjafar voru svo metnir út frá. Ríkisendurskoðun hefði farið 

yfir málið og sagði að skilgreina hefði mátt betur hvað umræddar „kríteríur“ þýddu og taldi 

viðkomandi að vel hefði mátt vera að óskynsamlegt hefði verið að selja báða bankana í einu 

en taldi það álitamál. 

Sjónarmið eins viðmælandans var þó með jákvæðara móti en hinna og taldi hann að almennt 

hafi verið vel verið staðið að sölu ríkiseigna. Aðspurður nefndi viðmælandinn söluna á 

bönkunum sem dæmi um sölu þeirra ríkiseigna sem höfðu misfarist. 

Já, ég held svona almennt að það hafi verið vel staðið að þessum hlutum en það eru 

stórar undantekningar og auðvitað fór bankasalan, í einhverjum skilningi svona 

úrskeiðis en í sjálfu sér... [...] hvernig þetta endaði það var kannski í sjálfu sér ekki 

sölunni að kenna heldur að menn horfðust ekki í augu við þá umgjörð sem bankarnir 

þurftu á að halda. Það var kannski enn mikilvægara en ella vegna þess að það var 

verið í rauninni að selja stóru bankana samtímis og koma þeim yfir í annað 

eignarhald og þar byggðu menn ekki í sama mæli á hefðum og varfærnum 

sjónarmiðum og úti í hinum stóra heimi. En sannarlega þegar Búnaðarbankinn og 

Landsbankinn voru seldir þá kom kannski svolítið upp þetta óþol og menn voru að 

reyna að selja og fyrst voru menn að takast á um þetta pólitískt og svo sannarlega 

voru pólitískir hagsmunir í gömlu ríkisbönkunum. Það bara var þannig og það var 

auðvitað mjög mikilvægt að komast út úr því og það hafði auðvitað áhrif og þá loksins 

þegar var möguleiki þá kannski flýttu menn sér um of. 

Sami viðmælandi gaf dæmi um aðrar sölur á eignum ríkisins þar sem hann áleit að ekki hafi 

tekist vel til og nefndi þar fyrst og fremst Íslenska aðalverktaka og Jarðboranir. Viðkomandi 
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taldi að salan hefði ekki tekist vel því það höfðu verið aðilar í hópi kaupenda sem bjuggu yfir 

vitneskju um verðmæti fram yfir aðra kaupendur og að það hefði sýnt sig seinna. Nefndi 

viðkomandi einnig að hann hefði ekki mikið fyrir sér í þessu en taldi að þessi mistök tengd 

bankasölunni hefðu verið gerð vegna pólitísks þrýstings, að ekki hefði verið tekin sú 

ákvörðun sem skynsamlegust hefði verið á þeim tíma. 

Samantekt: 

Afstaða viðmælenda var sú að salan á Landsbankanum og Búnaðarbankanum hefði verið 

ófagleg og illa að henni staðið og voru sumir harðorðir um hvernig staðið hefði verið að 

málum. Talið var að salan sjálf hefði tekist með ágætum en eftirleikurinn hefði verið verulega 

slæmur. Nefnt var í því sambandi að salan hefði náð þeim markmiðum sem var stefnt þrátt 

fyrir hvað gerst hafði í kjölfarið. Þó var bent á að Ríkisendurskoðun hafði gert athugasemd 

við söluferlið. Nefndu viðmælendur dæmi um aðrar einkavæðingar sem taldar voru orka 

tvímælis og var það salan á Símanum, Borgun, Fjárfestingabanka atvinnulífsins, 

Fiskimjölsverksmiðjunni, Síldarverksmiðjum ríkisins, Bæjarútgerðinni, Íslenskum 

aðalverktökum og Jarðborunum. 

i. Getur þú nefnt dæmi um sölu á ríkiseignum þar sem þér finnst að vel hafi tekist til? 

Hér voru viðmælendur inntir eftir því hvar þeir töldu að staðið hefði verið vel að verki 

varðandi sölu ríkiseigna. Hér er átt við að verðmat hafi verið rétt, söluferlið hafi verið 

gagnsætt og opið, að hátt verð hafi fengist fyrir eignina og almennt að markmiðum með sölu 

viðkomandi eignar hafi verið náð. Þar sem ekki er mikið um sölu fjármálastofnana í eigu hins 

opinbera var viðmælendum hér einnig frjálst að nefna önnur fyrirtæki í eigu hins opinbera 

sem höfðu verið seld. Var svigrúmið aukið til að geta betur metið hvernig sala á eignum 

ríkisins gengur fyrir sig. Tilgangur spurningarinnar var sá að athuga hvort viðmælendur teldu 

að sala ríkiseigna á Íslandi hefði almennt séð verið fagleg. Viðmælendur voru spurðir af 

hverju þeir teldu að faglega hefði verið staðið að verki varðandi sölu þeirra ríkiseigna sem 

nefndar voru. 

Hér fór umræðan hjá viðmælendum í örlítið annan farveg sem var bæði áhugaverður og þess 

virði að minnast á þar sem sú umræða skýrir að mörgu leyti sjónarmið umræddra 

viðmælenda. Var hér minnst á forneskjulega tíma sem höfðu verið við lýði á Íslandi og voru 

þetta afleiðing af aðstæðum sem höfðu verið uppi á krepputímanum. Settar höfðu verið reglur 

á þessum tíma sem hefðu svo aldrei verið afnumdar eða aðlagaðar nútímanum. En á árunum 

1990-2000 hefði verið gerð bragarbót á ýmsu í íslensku samfélagi og í íslenskri stjórnsýslu 
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sem lengi hefði verið þörf á. Var einkavæðing fyrirtækja í eigu ríkisins einungis hluti af 

þessari þróun. Hér hafði á árum áður verið lítið og fábrotið samfélag og það þurfti t.d. ríkið 

að koma á fót prentsmiðju og ferðaskrifstofu, en þegar aðrir aðilar komu inn á markaðinn var 

ástæðulaust fyrir ríkið að standa í slíkum rekstri. Einkavæðing og sala á fyrirtækjum í eigu 

ríkisins hefði því verið hluti af ákveðinni nútímavæðingu þar sem markmiðið var að komast 

út úr gamla „Kreppukerfinu“ , þ.e. gamla skömmtunarkerfinu og pólitísku fjármálakerfi sem 

viðmælandinn taldi að hafði gengið sér til húðar. Sérstaklega minntist viðmælandinn á 

sjóðakerfið sem hafði verið við lýði og hafði fyrsta ríkisstjórn Davíðs Oddssonar sett á 

laggirnar fortíðarnefnd til að taka á vandamáli tengdu sjóðunum og skoða óuppgerðar 

skuldbindingar ríkissjóðs vegna þeirra. Viðmælandinn sagði um sjóðakerfið að það hefðu 

verið aðilar í kringum þetta sem tengdust pólitíkinni sem vildu alls ekki missa spón úr aski 

sínum. Hafði viðmælandinn á orði að þessir sjóðir hefðu í raun verið orðnir gjaldþrota. 

Nefndi hann dæmi um pólitíkus sem hefði verið formaður einhverra tveggja sjóða, sem 

notaðir voru til að úthluta peningum til ýmissa verkefna í því héraði sem hann var þingmaður 

fyrir, þannig að talsverð mótspyrna var við að afnema þetta sjóðakerfi. Landsbankinn hefði í 

raun verið gjaldþrota á þessum tíma og þurfti að spýta peningum inn í bankann vegna 

pólitískra lánveitinga til Sambandsins sem hafði eins og sum fyrirtæki alltaf haft aðgang að 

ódýru lánsfé sem brann svo upp í verðbólgunni. Svo kom verðtryggingin og þá voru mörg 

þessara fyrirtækja ennþá föst í gamla farinu og áttuðu sig á því að það þurfti að endurgreiða 

lánin og með verðtryggingu. Þeir aðilar sem ekki gerðu sér grein fyrir þessu höfðu pólitísk 

sambönd og pólitískar tengingar sem tryggðu þeim fjármuni og allt í einu varð ástandið 

viðráðanlegt frá hendi bankanna. En þetta ástand var afleiðing af þessu pólitíska 

fyrirgreiðslukerfi og þegar það gat ekki gengið lengur riðaði næstum allt kerfið til falls. 

Einkavæðingin hefði í raun bara verið hluti af þessari kerfisbreytingu. Þegar tekið er tillit til 

þessara aðstæðna og skýringa þá var umræddur viðmælandi mjög jákvæður varðandi dæmi 

um það sem vel hefði tekist til. Hann sagði: „Heilt yfir tókst þetta vel“, s.s. að færa Ísland til 

nútímans, afnema pólitískt bankakerfi og einkavæða ríkisfyrirtæki, en undantekningin var 

salan á Landsbankanum og Búnaðarbankanum. 

Annar viðmælandi var sammála ofangreindu viðhorfi og sagði að það sem hann hefði orðið 

hrifnastur af í allri þessari einkavæðingu var að losna við þetta „pólitíska óbragð“. Aðspurður 

sagði viðkomandi að hann ætti við bankaráðin í gömlu ríkisbönkunum. Var hann því mjög 

jákvæður í garð einkavæðingar bankanna að þessu leyti og vísaði til fortíðar máli sínu til 

stuðnings. 
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Ekki tóku allir viðmælendur afstöðu til spurningarinnar, en þeir sem tóku afstöðu og nefndu 

dæmi töldu flestir að salan á Símanum hefði tekist mjög vel. Einnig var Gutenberg nefnt á 

nafn. Varðandi söluna á Símanum var nefnt að salan hefði tekist vel og þá einna helst fyrir 

þær sakir að þarna voru menn farnir að búa að reynslunni. Á þessum tímapunkti var kominn 

heilmikill reynslubanki varðandi sölu fyrirtækja í eigu hins opinbera og töldu því 

viðmælendurnir að sú mikla reynsla og þekking sem byggðist upp hefði skipt máli og hefðu 

aukið líkurnar á að vel tækist til. Hafði einn viðmælandi þetta að segja um sölu Símans: 

Já, mjög opið ferli, margir þátttakendur, markaðsaðstæður voru sérstaklega góðar, 

það fékkst mjög hátt verð fyrir þetta. 

Einnig var nefnt varðandi söluna á Símanum að hún hafi tekist vel aðferðafræðilega séð og að 

það hefði byggst á tvennu; annars vegar að Síminn er allt öðruvísi fyrirtæki en banki og hins 

vegar að hægt var að gera ákveðna hluti varðandi sölu Símans sem ekki var hægt að gera 

varðandi söluna á bönkunum, t.d. að hleypa tilboðsgjöfum þar inn. Nefnt var í tilviki Símans 

að útbúið var ákveðið gagnaherbergi (e. Data room) sem ekki hafi verið hægt þegar bankarnir 

voru seldir og þar gátu aðilar farið og skoðað starfsemina. Meginsjónarmiðið var að allflestar 

sölur á ríkiseignum hefðu tekist vel en bankasalan hefði verið undantekningin. 

Ekki voru þó allir sammála um að salan sjálf á bönkunum hefði endilega verið slæm og hafði 

einn viðmælandi þetta að segja: 

Já, sko það er hægt að segja að á margan hátt hafi tekist vel til með sölu bankanna á 

sínum tíma en svo eftirleikurinn [...] sko ef þú lítur bara á söluna eina og sér og þá 

ferlið. Gátu menn eitthvað annað? Það var enginn annar kaupandi heldur en þeir sem 

gáfu sig fram. Fyrirfram höfðu ekki verið settar neinar skorður á því að svona aðilar 

gætu keypt. Þess vegna segi ég, þú verður að setja þær skorður í upphafi. Þú mátt ekki 

setja einhverjar leikreglur í upphafi sem þú getur svo ekki eða vilt ekki að gangi eftir. 

Hafandi lært af reynslunni getur verið óheppilegt að stórir innlendir fjárfestar sem 

eru fyrst og fremst á öðrum sviðum en bankarekstri eigi banka, ef það er óheppilegt 

og það eru ákveðin rök fyrir því að það sé óheppilegt þá skaltu bara segja það strax. 

Það þýðir ekkert að koma með það á eftir og því þá fer það bara.. [...] þú sorterar 

ekkert út, nei, hún eða hann er með flokks skírteini í þessum flokki og getur þess 

vegna ekki keypt eða hann eða hún á óæskilegan bakgrunn í viðskiptum einhvers 

staðar annars staðar þá verður það bara að liggja fyrir í upphafi. Þannig að í upphafi 

skyldi endirinn skoða. 
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Samantekt: 

Hér var meginsjónarmiðið að sölur á ríkiseignum þóttu takast vel og tóku allir afstöðu með 

einum eða öðrum hætti. Sumir viðmælendur nefndu ekki einstaka sölur en töldu að almennt 

séð hefði þetta tekist vel, þá ekki bara einkavæðingin sem slík heldur allt ferlið að koma 

bönkunum út úr pólitísku skömmtunarkerfi og íslensku samfélagi út úr sjóðasukki og 

spillingu. Þeir viðmælendur sem tóku dæmi um vel heppnaðar og faglegar sölur nefndu flestir 

söluna á Símanum og töldu þeir viðmælendur sem tóku það dæmi ástæðurnar vera þær að 

búið var að safnast fyrir mikil reynsla og þekking á einkavæðingarmálum. Einnig var 

Gutenberg nefnt sem dæmi um vel heppnaða sölu. Talið var að sjálf salan á bönkunum hefði 

verið vel heppnuð m.t.t. þess að markmið með sölunni hefðu náðst en það sem síðar gerðist 

hefði ekkert haft með söluna sjálfa að gera. Taldi einn viðmælenda að ekki hefði skipt neinu 

máli fyrir það sem eftir kom að báðir bankarnir voru seldir í einu. 

í. Hvernig fannst þér hafa verið tekið á álitamálum þar sem ekki þykir hafa tekist vel til?  

Hér var tilgangurinn með spurningunni sá að athuga hvernig viðmælendum fannst íslensk 

stjórnsýsla hafa tekið á málum þegar álitamál varðandi sölur ríkiseigna rötuðu í fjölmiðla, 

hvort sem um var að ræða fjármálastofnanir eða aðrar ríkisstofnanir. Sögðu ráðherrar af sér? 

Voru gerðar rannsóknir á málunum? Dæmi sem höfundur hafði í huga var t.d. salan á 

Íslenskum aðalverktökum sem dæmd var ólögmæt í Hæstarétti (Hrd. 8. maí 2008 í máli nr. 

379/2007).  

Hér tóku ekki margir afstöðu til spurningarinnar, töldu sig ekki hafa næga vitneskju eða 

forsendur til að svara henni eða hreinlega slepptu að svara. Svo virtist sem viðmælendur vildu 

lítið ræða þetta en sú afstaða kom fram að það væri endalaust til af álitaefnum og auðvelt 

væri að dæma hlutina eftir á þegar vitað er hvernig allt fór og vísaði þá viðkomandi í sölu 

ríkisbankanna. Þó voru uppi önnur sjónarmið og skar einn viðmælandi sig úr þeim sem tóku 

afstöðu til spurningarinnar og taldi að vel hefði verið tekið á þessum málum hér á Íslandi 

miðað við margar aðrar þjóðir og vísaði þá viðkomandi í Rannsóknarskýrslu Alþingis og átt 

var við erfiðleikana á fjármálamörkuðunum sem urðu um allan heim sem og fjármálahrunið 

hér á landi haustið 2008. Viðkomandi taldi þó að skýrsluskrifin og uppgjörið í kjölfar þeirra 

hefðu tekið alltof langan tíma. 
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j. Hvernig telur þú menninguna vera í kringum sölu ríkiseigna á fjármálastofnunum, er 

fagmennska höfð að leiðarljósi?  

Hér var tilgangur spurningarinnar að athuga hvort viðmælendur teldu hvort almennt séð hefði 

fagmennska ráðið ríkjum í einkavæðingarmálum hérlendis. Hér var ekki bara átt við sölu 

fjármálafyrirtækja heldur allar tegundir fyrirtækja sem ríkið hefði selt. Einnig var reynt að 

athuga hvort viðmælendur teldu að fagmennska hefði ríkt við framkvæmd þessara mála, 

hvort heiðarleiki hafi ráðið ríkjum og vilji til að hafa allt uppi á borðum og hvort þau 

markmið með hverri og einni sölu sem stefnt hafi verið að hefði náðst.  

Hér voru talsvert skiptar skoðanir meðal viðmælenda, en talið var að hér á landi hefði alltaf 

ríkt góð menning og fagmennska í kringum sölu fjármálastofnana í eigu ríkisins. Hér var 

samt minnst á að það hefði ríkt mikil fagmennska þar til „pólitíkin komst með fingurna í 

þetta“. Í kjölfarið á þessari spurningu nefndu nokkrir viðmælendur Steingrím Ara Arason á 

nafn og lofuðu heilindi hans og framgöngu í einkavæðingarmálum. Töldu viðmælendurnir að 

Steingrímur Ari hefði átt mikinn þátt í þeirri fagmennsku í sölu ríkiseigna sem skapaðist í 

fjármálaráðuneytinu. Einn aðili hafði eftirfarandi orð um störf Steingríms Ara: 

Það var ekkert boðið upp á nein pólitísk símtöl. 

Annar viðmælandi var sammála ofangreindu og áleit að það hefði skapað 

Einkavæðingarnefndinni trúverðugleika og fagmennsku hvernig hún var hugsuð í upphafi og 

„formúleruð“, eins og það var orðað. Viðkomandi sagði ennfremur í þessu sambandi: 

Það sem er svo merkilegt að vita núna er að það var svolítið búið að „de-politicise“ 

nefndina. Án þess að nefna nöfn og þetta snerti ekki bankana en fyrirtæki sem var 

verið að selja áður þá voru menn sem töldu að vegna pólitískra tengsla þá hefðu þeir 

meiri ítök í nefndinni en þeir höfðu. Nefndin var hrein og bein með það: Hér voru ekki 

nein ítök! Þú segist ekki hafa stutt neinn flokk og hafa betra aðgengi að upplýsingum 

eða fá að kaupa fyrirtæki sem er til sölu og svo framvegis. 

Benti viðmælandinn á að gríðarlega mikilvægt væri að gæta þess að þeir einstaklingar sem 

veljist í þessi störf séu fagfólk og starfi af heilindum. Ekki vildu allir viðmælendur svara 

spurningunni, en nefnt var að ekki hefði ennþá reynt á nýju lögin. Einnig var bent á að sölur á 

ríkiseignum væru nokkuð algengar og fæstar þeirra komi til kasta fjölmiðla, eins og það var 

orðað. Einn viðmælandinn taldi að í kringum sölur ríkiseigna sé almennt góð menning en 

bætti þó við að með nýju lögunum sé klárlega reynt að læra af mistökunum sem urðu vegna 

sölu ríkisbankanna. Benti viðmælandinn einnig á að þeir stjórnmálaflokkar sem stóðu að sölu 



 

110 
 

ríkisbankanna eru nokkuð reglulega minntir á hlutverk sitt í framkvæmdinni. Einnig var talið 

að stjórnsýslan og embættismannakerfið gæti ekki sinnt svona viðamiklu verkefni sem sala á 

banka er og taldi endalaust samráð í stjórnsýslunni tefja ákvarðanatöku um of og sagði einn 

viðmælandi kerfið svifaseint í að taka á málum sem kæmu upp. Enn eitt viðhorfið kom frá 

einum viðmælanda sem sagði að aldrei mætti vanmeta mikilvægi þess að umgjörð um söluna 

væri í lagi, en viðmælandinn gaf ekki upp hvort hann teldi svo vera. Svo var einnig talað 

almennt um menninguna í kringum sölu fjármálastofnana í eigu hins opinbera og í því 

sambandi rætt um að Ísland hefði farið í gegnum ákveðinn „hreinsunareld í hruninu“. Taldi 

viðkomandi að það sem gefi þessu svolítið öðruvísi umgjörð nú til dags sé að einhver 

hugarfarsbreyting virðist hafa orðið hjá almenningi. Sagði viðkomandi að meiri eftirspurn 

væri orðin eftir gagnrýnum upplýsingum frá rannsóknarblaðamönnum og ekki væri lengur 

hægt að segja almenningi hvað sem er eins og hægt var fyrir hrun. Hér á Íslandi er kominn 

annar almenningur með allt aðra reynslu og væri hann enn brenndur eftir hrunið. Sami 

viðmælandinn talaði líka um smæðina í íslensku samfélagi og taldi að almenningur sé orðinn 

næmari fyrir merkjum um spillingu en oft sé nálægðin svo mikil að erfitt sé að koma auga á 

slíkt. Smæðin hefði því bæði sína kosti og galla. Viðkomandi gaf dæmi um spillingu og sagði 

að hér væri meira um „greiði á móti greiða“ fyrir vini og vandamenn. 

Samantekt: 

Hér voru talsvert skiptar skoðanir meðal viðmælenda. Sumir svarenda töldu að hér á landi 

ríkti fagleg menning í kringum sölu fjármálastofnana í eigu hins opinbera. Hér komu fram 

ýmis sjónarmið, t.d. það að fagmennskan hefði verið við lýði hjá Einkavæðingarnefnd áður 

en pólitíkin fór að skipta sér af söluferli ýmissa fyrirtækja og var þá vísað í söluna á 

Landsbankanum og Búnaðarbankanum. Tjáðu viðmælendur sig um málefnið með 

mismunandi hætti, t.a.m. var bent á að ekki hafi reynt á nýju lögin ennþá, einnig var talið að 

ekki mætti vanmeta gildi vandaðs söluferlis. Hér á landi væru sölur á eignum hins opinbera 

talsvert algengar og fæstar þeirra kæmu til kasta fjölmiðla. Benti sami viðmælandi á að 

klárlega væri vilji til að læra af mistökum fortíðar. Einnig kom fram það viðhorf að telja að 

stjórnsýslan sé vanmáttug gagnvart því viðamikla verkefni sem sala á fjármálastofnunum 

væri. Að lokum var bent á annað sjónarhorn á menningu í kringum sölu fjármálastofnana og 

það var að hér á landi sé almenningur orðinn gagnrýnni á upplýsingar og lætur ekki segja sér 

hvað sem er eins og var fyrir hrun. Viðkomandi taldi að almenningur væri einnig meira 

vakandi fyrir merkjum um spillingu þótt erfiðara sé að koma auga á hana þrátt fyrir smæð 

samfélagsins. 
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k. Myndi aðkoma embættismanna frekar en stjórnmálamanna þegar kemur að sölu 

fjármálastofnana í eigu ríkisins breyta viðhorfum þínum til hins betra eða til hins verra, séu 

þau neikvæð? 

Tilgangurinn með þessari spurningu var að athuga hvort viðmælendur treystu 

embættismönnum frekar en stjórnmálamönnum til að vera óhlutdrægir og taka ákvarðanir og 

sjá um framkvæmd sölu fjármálastofnana í eigu hins opinbera. Hér voru einnig skiptar 

skoðanir meðal viðmælenda. Afstaða sumra viðmælenda var á þá leið að þeir töldu sölu 

fjármálastofnana eiga alfarið að vera í höndum stjórnmálamanna. Höfðu þeir viðmælendur 

sem deildu þessari skoðun ekki meiri trú á embættismönnum og stjórnsýslunni almennt frekar 

en stjórnmálamönnum. Einn viðmælandi sagði aðspurður um málefnið: 

[...] stjórnsýslan er svona nánast sko. [...] ég segi ekki óhæf en stjórnsýslan ræður 

almennt ekki við svona flókin verkefni. Hún starfar einhvern veginn þannig að hún er 

alltof svifasein til að vinna svona verkefni eins og sölu á fyrirtæki og hefur ekkert með 

banka að gera, bara sölu á fyrirtækjum eða viðskiptaleg atriði sko, það er bara of 

snúið. Þannig að vinnan hlýtur alltaf að eiga sér stað einhvers staðar annars staðar, 

hjá einhverjum ráðgjöfum eða endurskoðendum eða lögmönnum. Þetta er mjög 

viðamikið og flókið verkefni að selja svona fyrirtæki eins og banka. Það verður ekkert 

unnið á neinum hlaupum, stjórnsýslan gengur öll út á svona ítarlegt samráð um alla 

mögulega hluti og ég veit ekki hvort svoleiðis vinnubrögð í daglegu starfi henti svona 

eins og sölu banka. 

Ekki tóku allir viðmælendur afstöðu til spurningarinnar en einn viðmælandi taldi að þetta 

atriði skipti í raun ekki máli, það eina sem skipti máli væri að ferlið væri faglegt og að reglum 

væri fylgt. Einnig var bent á að það sem skipti mestu máli í þessu sambandi væri að hafa skýr 

ábyrgðarskil og taldi einn viðmælandi að nýju lögin um sölu fjármálastofnana fælu það í sér. 

Það þyrfti að hafa mjög skýrt hver hefði hvaða hlutverk í söluferlinu. Einn viðmælandi taldi 

að þróunin væri ekki að fara í rétta átt og sagði í því sambandi: 

Ég held að það sé algjört lykilatriði að framkvæmdavaldið sé hjá ríkisstjórninni og 

hjá ráðherrum sem taka þessar ákvarðanir. Mér finnst tilhneigingin núna alltof oft 

ganga núna alltof langt í því að taka valdið af pólitíkusum, það er mjög hættulegt 

sko...[...]þetta er hin eiginlega skipan mála hjá okkur. Það er framkvæmdavaldið sem 

undirbýr og tekur tilteknar ákvarðanir og mér finnst framkvæmdavaldið og 

ráðherrarnir, þeir geta ekki framselt vald til einhvers vinnuhóps eða eitthvað vegna 
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þess að sá vinnuhópur mun aldrei bera neina ábyrgð á þessu. Það er verið að rjúfa 

sambandið á milli gerðar og ábyrgðar og þetta tel ég vera mjög hættulega þróun. 

Samantekt: 

Hér voru svör viðmælenda afar mismunandi. Sú afstaða var samt rík að ákvarðanir tengdar 

sölu fjármálastofnana eigi alfarið að vera í höndum stjórnmálamanna en ekki embættismanna. 

Svo var hluti svarenda sem ekki treysti sér til að taka afstöðu til spurningarinnar. Einnig 

nefndu viðmælendur að ekki skipti máli hvort embættismenn eða stjórnmálamenn tækju 

ákvarðanirnar heldur að faglegum ferlum yrði fylgt og annar var sammála þessu og talaði um 

skýr ábyrgðarskil. Einn viðmælandi hafði litla trú á embættismannakerfinu fyrir verkefni af 

þessari stærðargráðu vegna svifaseinna viðbragða sem skapast m.a. vegna ítarlegs samráðs 

innan stjórnsýslunnar sem hann taldi að tefði alla framkvæmd. Enn eitt viðhorfið kom fram 

og sagði einn viðmælenda að það væri hættuleg þróun að fara að taka valdið úr höndunum á 

stjórnmálamönnum; það ætti að vera þeirra, ekki embættismannanna, að taka ákvarðanirnar 

og bera fulla ábyrgð á þeim. 

l. Telur þú að íslenskir stjórnmálamenn gangist við ábyrgð þegar mistök hafa verið gerð í 

tengslum við sölu fjármálastofnana í eigu ríkisins? Haldast völd og ábyrgð í hendur á 

Íslandi?  

Tilgangurinn með þessum spurningum var að athuga hvort viðmælendur teldu að eftirlit og 

bæði lagaleg og pólitísk ábyrgð væru virk Íslandi. Einnig hvort viðmælendur teldu að 

íslenskir stjórnmálamenn viðurkenndu þegar mistök ættu sér stað þegar kemur að sölu 

fjármálastofnana í eigu ríkisins, en þó mátti einnig nefna sölu annarra ríkiseigna. Seinni 

spurningunni, hvort völd og ábyrgð haldist í hendur hérlendis, gátu viðmælendur svarað 

almennt og vísað í dæmi því til stuðnings. 

Hér kom fram fremur áþekk afstaða viðmælenda sem töldu að íslenskir stjórnmálamenn 

gangist ekki við ábyrgð þegar mistök hafa verið gerð í tengslum við sölu fjármálastofnana. 

Síðan var bætt við að það væri þekkt hér á landi að íslenskir stjórnmálamenn taki aldrei 

ábyrgð á neinu og það ætti ekkert sérstaklega við um sölu ríkiseigna frekar en önnur mál. Þeir 

bara segi ekki af sér. Benti einn viðmælandinn á að fáir gangist við ábyrgð almennt séð, 

þannig að viðkomandi gerði ekki þá kröfu til stjórnmálamanna frekar en til annarra. 

Viðkomandi sagði ennfremur að það hefði aldrei skilað neinu að gangast við ábyrgð, því þá 

er bara litið á einstaklinginn sem „hálfgerðan aumingja og aukvisa“, og bætti viðkomandi svo 

við: 
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Það er allt í lagi að segja allt satt en það fer einhvern veginn allt vitlaust ofan í 

fjölmiðla.  

Einn viðmælandi var afdráttarlaus í afstöðu sinni og orðaði þetta með eftirfarandi hætti:  

Ég held að það hafi ekki verið tekin ábyrgð á einu eða neinu. 

Sá viðmælandi sem viðhafði þessi orð taldi einnig að það lægi nokkuð ljóst fyrir að gerð voru 

afdrifarík mistök í stjórnsýslunni í aðdraganda hrunsins og að það kæmi einnig fram í 

Rannsóknarskýrslu Alþingis. Var vísað í þær pólitísku ákvarðanir sem teknar voru í tengslum 

við sölu ríkisbankanna sem hefði verið á skjön við það sem ákveðið hafði verið að gera í 

upphafi. Taldi þó viðmælandinn að þegar upp er staðið væri búið að gera þessi mál upp og að 

þjóðfélagið væri betur í stakk búið til að mæta þetta miklum erfiðleikum í efnahagslífinu, 

kæmu þeir aftur upp. Viðmælandinn var vongóður um að Íslendingar hefðu lært af 

reynslunni.  

Einn viðmælandi var sammála ofangreindri afstöðu og lýsti ferlinu á þannig hátt að „stíllinn 

hér á landi“ væri almennt sá að það verður einhver mótvindur, svo líður það hjá og svo kemur 

annað mál upp og þá fer athyglin þangað og hitt gleymist. Taldi viðmælandinn ennfremur að 

stjórnmálamenn biðjist ekki einu sinni afsökunar, þeir hreinlega viðurkenni ekki einu sinni að 

neitt hafi farið úrskeiðis í þeirra höndum. Ef það verður einhver „stormur“, þá bíða menn 

hann bara af sér og tekst það bara ágætlega. Viðmælandinn taldi að grunnurinn að vantrausti 

á stjórnmálamenn og stofnanir samfélagsins liggi í tengingum æðstu ráðamanna við 

viðskiptalífið og tók viðkomandi í þessu sambandi dæmi um núverandi fjármálaráðherra 

Bjarna Benediktsson. Taldi viðmælandinn að ásýndin sé ekki góð og bætti við að það þurfi 

ekki einu sinni að vera að núverandi fjármálaráðherra geri neitt og það sé óumflýjanleg 

staðreynd að fjármálaráðherra sé beintengdur inn í eitt æðsta peningaveldið á landinu. Bætti 

viðkomandi því við að það þurfi bara ásýndina til að skapa tortryggni, að viðkomandi 

fjármálaráðherra hafi verið að gera ýmislegt fyrir hrun og komist upp með það, eins og hefur 

sýnt sig dagana í kringum hrunið og taldi viðmælandinn að ráðherra hefði ekki axlað neina 

ábyrgð á því9. 

Einnig var rætt um markmið með sölu í tengslum við ábyrgð og var spurt hvert markmiðið 

hefði verið með sérhverri sölu og hvort það hefði náðst. Ennfremur var sagt í því sambandi að 

markmiðið væri sjaldnast að fá sem hæst verð fyrir eignina, heldur þyrfti einnig að líta til 

 
9 Hér er átt við umfjöllun Stundarinnar um viðskipti Bjarna Benediktssonar og fjölskyldu hans (Ingi Freyr Vilhjálmsson, 2018).  
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annarra þátta, t.a.m. að fá tekjur í ríkissjóð eins og áður var nefnt, geta nýtt þá fjármuni sem 

fengjust fyrir söluna í einhver önnur verkefni hjá ríkinu og að skapa eðlilegt 

samkeppnisumhverfi. Viðkomandi bætti að sala tiltekins fyrirtækis í eigu ríkisins, hvort sem 

um fjármálastofnun er að ræða eða aðra tegund fyrirtækis, væri alltaf pólitísk ákvörðun sem 

ráðherra og ríkisstjórn verði, eftir atvikum, að axla ábyrgð á. Aðspurður hvort viðkomandi 

teldi að hér öxluðu stjórnmálamenn ábyrgð var svarið eftirfarandi: 

Jú, það eru kosningar hér, þú mátt ekki vanmeta það heldur. 

Bætti viðkomandi svo eftirfarandi við: 

[...]En pólitíska ábyrgðin er þá bara auðvitað sú að þú ert kosin. Pólitíska ábyrgðin 

þarf ekki að ganga út á það að viðkomandi sé rekinn, þú ert bara ekki kosinn aftur. 

Annar viðmælandi minntist einnig á kosningar í sambandi við pólitíska ábyrgð og sagði: 

[...]Sko ef menn hafa sett einhverjar leikreglur og ekki farið eftir þeim og einhvern 

veginn orðið uppvísir af því að hygla einhverjum á kostað annars án þess að fyrir því 

séu svona sanngjörn fagleg rök þá finnst mér að það eigi að hafa einhverjar 

afleiðingar. 

Þessari spurningu var líka svarað að þann hátt að ábyrgð á sölu fjármálastofnana yrði að vera 

í höndum þeirra aðila sem koma að ákvörðunartökunni, á þann hátt geti völd og ábyrgð farið 

saman. Einnig var þeirri spurningu velt upp hvað það þýddi að takast vel til með sölu, væri 

það að fá sem hæst verð fyrir eignina eða að traustur aðili hafi keypt? Viðkomandi taldi að 

það geti komið upp sú staða að upphafleg markmið ráðamanna geti breyst á einhverjum 

tímapunkti, því aðstæður geti breyst. Það mikilvæga sé að markmið ríkisins skipti máli til að 

tryggja jafnræði og gagnsæi en það geti breyst og þá verði ráðamenn að bregðast við 

aðstæðum en þá þurfi það að vera vel rökstutt og gegnsætt af hverju slíkt er gert. 

Viðmælandinn bætti við að margir ráðherrar hafa fengið á sig dóma en ekki sagt af sér í 

kjölfarið en varðandi einkavæðingarmálin taldi viðkomandi að stjórnmálamenn vilji reyna að 

læra af þeim mistökum sem gerð voru þá, t.d. í sölu ríkisbankanna. Bent var á að ábyrgð og 

vald verði að haldast í hendur en viðmælandinn gaf það ekki upp hvort hann teldi að slíku 

væri til að dreifa hér á landi. Passa þyrfti að ábyrgðin týndist ekki einhvers staðar eins og það 

var orðað. Það sem viðmælandinn átti við þessu var að hann taldi að sá háttur að þingnefndir 

væru að stilla sér upp eins og einhverjum dómurum væri að hans mati algjörlega fráleitt 

fyrirkomulag. Ástæðurnar taldi hann vera þær að erfitt væri að sjá hvar verkaskiptingin væri, 
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eða hver ætti að gera hvað, þá Alþingi, ríkisstjórn eða dómstólar. Viðmælandinn var samt 

sammála öðrum um að hér á landi segðu ráðherrar aldrei af sér, hvort sem mistök eru gerð í 

sölu ríkiseigna, mistök almennt eða rangar ákvarðanir teknar. 

Samantekt: 

Hér voru svör viðmælenda mikið til þau sömu, talið var að stjórnmálamenn á Íslandi gangist 

aldrei við ábyrgð og ætti þetta ekki bara við um mistök í tengslum við sölu fjármálastofnana 

eða annarra fyrirtækja í eigu hins opinbera, heldur yfirhöfuð. Pólitíkusar á Íslandi axli aldrei 

ábyrgð eða viðurkenni mistök, heldur er tekist á við mistök á þann hátt, að beðið er eftir að 

athyglin fari af málefninu. Undir þetta viðhorf var tekið, en bætt við að það að axla ábyrgð 

skilaði ekki neinu til lengdar, hvorki fyrir stjórnmálamenn né aðra. Einnig var rætt um ábyrgð 

í tengslum við það hvort markmið með sölu hefðu náðst og markmiðið þyrfti ekki endilega 

vera að fá hámarksverð heldur t.d. að fá traustan kaupanda. Ræddi viðkomandi einnig um 

kosningar í þessu sambandi og taldi að vald kjósenda á kjördag mætti ekki vanmeta og tóku 

fleiri viðmælendur undir þessi orð. Bent var á að ábyrgðin mætti ekki týnast einhvers staðar 

og hver aðili innan stjórnkerfisins ætti að halda sig við ákveðið hlutverk og taldi að það væri 

til vansa að t.d. þingnefndir væru að taka mál til rannsóknar. 
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9. Samantekt niðurstaðna 

Í kringum 1990 urðu breytingar á hugmyndum um hvernig rekstri hins opinbera 

skyldi háttað (Salamon, 2002:1). Ísland fór ekki varhluta af þessum breytingum og var 

stefnunni, Nýskipan í ríkisrekstri, ýtt úr vör (Fjármálaráðuneytið, 1993:4). Eitt af 

meginviðfangsefnum umbótanna var að einkavæða ríkisfyrirtæki (Gunnar H. Kristinsson, 

2007a:220). Á sama tíma fékk spilling einnig aukna athygli meðal annarra en fræðimanna og 

stjórnmálamanna (Rothstein o.fl., 2017:10).  

Einkavæðing ríkisbankanna átti eftir að hafa víðtæk áhrif á íslenskt samfélag. 

Rannsóknarnefnd Alþingis fjallaði ítarlega um sölu ríkisbankanna til einkaaðila, talið var að 

ferlið hefði verið ógegnsætt og ýjað var að pólitískum helmingaskiptum. Lögð er áhersla á að 

draga megi þann lærdóm af ferlinu að vanda þurfi vinnubrögð, hafa ferlið gegnsætt og starfa 

eftir skýrum verklagsreglum (Vilhjálmur Árnason o.fl., 2010:30-31). Benti 

rannsóknarnefndin á margt í söluferlinu sem hefði mátt betur fara (Páll Hreinsson o.fl., 

2010:227-292) og rætt er um hér að framan.  

Lagt var fram frumvarp til laga um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum og 

tóku lög nr. 155/2012 gildi árið 2013. Varð þá til nýr lagarammi um söluferli 

fjármálastofnana. Í frumvarpi með lögunum er vísað í aðkomu Alþingis við sölu á 

eignarhlutum í viðskiptabönkunum á árunum 2002-2003 og að hún hafi ekki verið nægjanleg 

og að reynt sé að tryggja með þessum nýju lögum að jafnræði og gagnsæi sé tryggt við sölu, 

að ferlið sé skýrt sem og hlutverk aðila í söluferlinu (Þingskjal 151, 2012-2013, bls. 8). Með 

setningu laga nr. 155/2012 (Lög um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum) 

féllu eldri lög nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins úr gildi. Lögin voru felld úr gildi 1. janúar 

2016 og tóku þá ný lög um opinber fjármál gildi (Lög um opinber fjármál). Yfirstjórn 

einkavæðingar hafði á þessum tíma verið í höndum ríkisstjórnar og ráðherranefndar á hennar 

vegum. Undir ráðherranefndinni starfaði svo framkvæmdanefnd um einkavæðingu sem sá um 

samræmingu og undirbúning einkavæðingarverkefna (Forsætisráðuneytið, 2012:6). 

Tilgangur ritgerðarinnar var að skoða spillingu tengda einkavæðingu fjármálafyrirtækja í eigu 

hins opinbera á Íslandi og hvort hægt sé að tryggja með óyggjandi hætti að með nýju söluferli 

sé ekki hægt að handvelja kaupendur eins og dæmi úr fortíðinni hafa sýnt. Gerð var 

tilviksathugun með eigindlegum rannsóknaraðferðum. Rannsóknarspurningin var eftirfarandi: 

Hverjar eru hætturnar við sölu fjármálastofnana í eigu hins opinbera á Íslandi með tilliti til 
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spillingar? Sett var fram eftirfarandi tilgáta: Það eru tækifæri fyrir spillingu í núverandi 

einkavæðingarferli fjármálastofnana.  

Hér á eftir verður umfjöllunarefnið dregið saman og metið hvort líkindi séu í svörum 

viðmælenda og þeim fræðilega grunni sem lagður var til grundvallar ritgerðinni. Með 

markmiðin í huga verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni út frá svörum 

viðmælenda og lagt mat á hvort hægt sé að hafna tilgátunni sem sett var fram. Svör 

viðmælenda eru settar fram í fjórum töflum. Því næst er gerð áhættugreining á nýju sem og 

eldra sölufyrirkomulagi og komið með hugmynd að söluferli sem gæti dregið úr hættu á 

spillingu. Í lok kaflans er horft til framtíðar og skoðuð stefnumörkun núverandi ríkisstjórnar 

að því er varðar spillingu og aðgerðir henni tengdar.  

9.1. Kostir og ókostir laga nr. 155/2012  

Í töflu 1 eru tekin saman svör viðmælenda við fjórum neðangreindum spurningum: 

a. Telur þú að það séu einhverjir augljósir kostir/gallar við núverandi söluferli á 

fjármálstofnunum í eigu ríkisins, sbr. lög nr. 155/2012 um sölumeðferð á eignarhlut ríkisins í 

fjármálastofnunum?  

b. Voru eldri lög, með aðkomu Einkavæðingarnefndar, betra fyrirkomulag?  

c. Telur þú að núverandi söluferli á fjármálastofnunum tryggi gagnsæi? 

j. Hvernig telur þú menninguna vera í kringum sölu ríkiseigna á fjármálastofnunum, er 

fagmennska höfð að leiðarljósi?  

Tilgangur spurninganna var að fá álit viðmælenda á kostum og göllum laganna, m.t.t. 

gagnsæis, jafnræðis, fagmennsku, hvort viðmælendur teldu að markmið næðust og hvort 

þarna væru tækifæri fyrir spillingu og hvort viðmælendur teldu að mikill munur væri á nýja 

ferlinu og eldra fyrirkomulagi. 

 

Tafla 1. Samanburður á nýrri löggjöf og eldra fyrirkomulagi við sölu fjármálafyrirtækja í eigu hins opinbera. 

Kostir Gallar

Nýtt 
sölufyrirkomulag 
fjármálastofnana. 
Lög nr. 155/2012

Skýrari löggjöf                                                                              
Tryggir jafnræði                                                                 
Hægt að ná markmiðum                                                              
Söluferill hjá Bankasýslu en ekki í nefnd                                               
Meira gagnsæi                                                                              

Aðkoma þingnefnda útilokar og/eða tefur sölu                                        
Fyrirferðamikið hlutverk ráðherra                                                                    
Hætta á spillingu                                                                                                     
Of lítil aðkoma Alþingis                                                                                
Söluaðferð við bankasölur ekki ákveðin                          
Mikið gegnsæi erfitt v/viðkvæmra upplýsinga                    
Ekki fyrirséð að muni leiða til meira gegnsæis                 
Talið að fagmennska ríki þar til spilling kemur upp                                                                                                       
Ekki hefur mikið reynt á lögin                                                                                           

Eldra 
sölufyrirkomulag 
fjármálastofnana. 
Lög nr. 88/1997

Er svipað nýrri löggjöf
Mikil pólitísk afskipti af framkvæmd                                                                 
Reyndist hætta á spillingu                                                              
Losaralegra skipulag á nefndum
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Varðandi kosti við nýtt söluferli nefndu viðmælendur að lögin væru skýrari, talið var að þau 

gætu tryggt jafnræði með bjóðendum, mögulegt væri að ná markmiðum með sölu, talið var að 

með lögunum yrði meira gagnsæi í söluferlinu og að lokum var bent á að jákvætt þótti að 

söluferlið væri ekki lengur hjá nefnd heldur komið í hendur á stofnun, þ.e. Bankasýslu 

ríkisins. Viðmælendur töldu einnig að lögin hefðu ákveðna galla, t.d. að aðkoma þingnefnda 

yrði til að tefja sölu. Töldu viðmælendur einnig að ráðherra hefði of fyrirferðamikið hlutverk 

í lögunum og því væri hætta á spillingu og að Alþingi hefði of litla aðkomu að söluferlinu. 

Einnig var nefnt að ekki væri búið að ákveða söluaðferð þótt til væru tillögur um slíkt og svo 

var einnig nefnt að erfitt væri að hafa of mikið gagnsæi vegna viðkvæmra upplýsinga sem 

eðli málsins samkvæmt bankastofnanir hafa. Einnig var talið að þrátt fyrir að það sé stefnt að 

meira gagnsæi er ekki víst að sú verði raunin. Það kom einnig fram, eðli málsins samkvæmt, 

að fagmennska er talin ríkja þar til spilling kemur upp. Að lokum var nefnt að ekki hefði 

mikið reynt á lögin og því lítil reynsla komin á hvernig þau munu koma til með að reynast. 

Viðmælendur voru einnig inntir eftir áliti á eldra sölufyrirkomulagi fjármálastofnana. 

Varðandi kosti þess þá var nefnt að eldra fyrirkomulagið svipaði til þess nýja og var það ekki 

mikið meira sem viðmælendur töldu því til ágætis. Varðandi ókosti var nefnt að þarna hefðu 

skapast mikil pólitísk afskipti af framkvæmd og því hætta á spillingu. Einnig þótti 

viðmælendum að það væri losaralegt skipulag á nefndum.  

9.2 Hættur í núverandi löggjöf, m.t.t. spillingar við sölu fjármálafyrirtækja 

Viðmælendur töldu núverandi löggjöf vera betri en það fyrirkomulag sem var fyrir. 

Var einnig talið að það væru ákveðnir gallar á löggjöfinni sem væru til þess fallnir að draga 

úr þeim kostum sem lögin búa þó yfir. Í samræmi við markmið rannsóknarinnar var gerð 

áhættugreining á löggjöfinni til þess að skoða hvort þar liggi tækifæri fyrir spillingu. 

Áhættugreiningin byggir á gagnrýni viðmælenda á lögum nr. 155/2012 (Lög um sölumeðferð 

á eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum). Þar á eftir er gerð áhættugreining á eldra 

fyrirkomulagi á sölu fjármálastofnana og byggir sú áhættugreining á gagnrýni 

Rannsóknarnefndar Alþingis á ferlinu. Því næst er rætt um hugmynd höfundar að söluferli þar 

sem hætta á spillingu er takmörkuð með ríkari aðkomu embættismanna að því. 

9.2.1 Áhættugreining: Nýtt sölufyrirkomulag samkv. lögum nr. 155/2012 

Viðmælendur voru inntir eftir kostum og göllum við núverandi löggjöf og er 

gagnrýnin á lögin í töflu 2 hér að neðan. Ókostir laganna voru taldir vera þeir að völd 

fjármálaráðherra voru talin vera of mikil og að Alþingi hefði of litla aðkomu að söluferlinu 



 

119 
 

nema þá að tvær þingnefndir munu koma til með að fjalla um væntanlegt söluferli. Einnig var 

bent á að ekki væri búið að ákveða söluaðferð þótt uppi væru nokkrar hugmyndir um 

framkvæmdina og reifaðar eru í Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið. 

 

Tafla 2. Mat á hættu á spillingu m.t.t. laga nr. 155/2012.  

Eftirlit með störfum ráðherra er háð því að þingflokkar fái upplýsingar um embættisfærslur 

hans og geti komið í veg fyrir athafnir ráðherra. Í reynd eru það einungis Alþingi, 

þingflokkurinn og forsætisráðherra sem geta knúið fram afsagnir ráðherra. Hér á landi njóta 

ráðherrar mikils sjálfstæðis og er sjálfstæði þeirra andstæða ráðherraábyrgðar (Gunnar H. 

Kristinsson, 2007a:201-202).   

Eitt af meginhlutverkum Alþingis er lagasetning en það fer einnig með eftirlitshlutverk 

gagnvart framkvæmdavaldinu. Þessu hlutverki framfylgja þingmenn t.d. með fyrirspurnum til 

ráðherra. Ráðherrar gefa Alþingi skýrslur þá ýmist að eigin frumkvæði eða samkvæmt beiðni 

frá þinginu. Skýrslurnar eru ýmist um opinber málefni eða mál sem talið er brýnt að ræða 

með stuttum fyrirvara (Alþingi, e.d.1). Einnig má nefna utandagskrárumræður og að taka upp 

mál í fastanefndum þingsins sem dæmi um tæki þingsins til að hafa eftirlit með 

framkvæmdavaldinu (Gunnar H. Kristinsson, 2007a:177).  

Umræða hefur verið um að efla stöðu stjórnarandstöðunnar og sem dæmi má nefna að veita 

tilteknum minnihluta þingmanna ákveðinn rétt til að knýja fram úrskurð um hvort tiltekin lög 

standist stjórnarskrá. Vert er að geta þess að í dag hefur þingmeirihlutinn ekki heldur heimild 

til að gera slíkt. Einnig má nefna umræðu um að veita stjórnarandstöðu heimild til að knýja 

fram þjóðaratkvæðagreiðslu um samþykkt lög og hugmyndin um að veita heimild til að geta 

kallað fram óháða rannsókn á embættisathöfnum ráðherra. Raunhæfasta eftirlitið með 

ráðherrum er talið vera það að samráðherrar í ríkisstjórn hafi eftirlit með þeim. Allir flokkar 

Gagnrýni á lög nr. 
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fjármálaráðherra
Miðlungs Miðlungs Miðlungs Miðlungs

Lítil aðkoma 
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Lítið Lítil Mikil Mikil

Aðkoma þingnefnda Lítið Lítil Mikil Mikil

Söluaðferð ekki 
ákveðin 

Miðlungs Miðlungs Miðlungs Miðlungs

Mat á hættu á spillingu 
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sem eru í ríkisstjórnarsamstarfi bera sameiginlega ábyrgð á öllum ráðherrum hennar, sama 

hvaða flokki viðkomandi ráðherrar tilheyra (Gunnar H. Kristinsson, 2007a:182,201).  

Samkvæmt kenningunni um skynsamlegt val þá er eldri hugmyndum um ástæður spillingar 

hafnað. Þær hugmyndir gera ráð fyrir að siðleysi einstaklingsins sé ástæða spillingar. Þess í 

stað er einblínt á áhrif stofnana á líkurnar á því hvort einstaklingar taki þátt í spillingu eður ei. 

Forsendur kenningarinnar eru að margt fólk tekur þátt í spillingu ef slík tækifæri bjóðast og 

litlar líkur eru á því að upp komist. Hér er skoðað hvaða þættir eru taldir vera undirstaða 

freistingar, eða m.ö.o. hvaða þættir hafa áhrif á tilhneigingu einstaklinga til að taka þátt í 

spillingu. Hagstæð skilyrði skapast þegar eftirfarandi aðstæður eru fyrir hendi: opinberir 

starfsmenn hafa tækifæri til að útdeila gæðum, lög um hvað sé ólöglegt eru óskýr, ávinningur 

vegna spillingar er mikill og eftirlit er lítið. Opinberir starfsmenn standa frammi fyrir því vali 

að starfa í þágu almennings eða hagnast sjálfir og/eða vinir og vandamenn (Andersson o.fl., 

2012:1-3). Með kenningu sameiginlegra aðgerða er byggt á þeirri hugmynd að ákvarðanir 

fulltrúa eru háðar því hvernig þeir telja að aðrir fulltrúar muni haga sér (Rothstein o.fl., 

2018:89). Þetta þýðir ekki að allir séu spilltir heldur er hér um gagnkvæma skynsemi að ræða 

og hún er háð væntingum um hvernig aðrir muni haga sér (Peerson o.fl., 2010:5).  

Af ofangreindu er dregin sú ályktun að eftirlit með störfum ráðherra sé miðlungs hér á landi. 

Refsingin væri fólgin í því að samráðherrar í ríkisstjórn myndu stöðva mál eða fá viðkomandi 

ráðherra til að breyta afstöðu sinni. Er því refsingin talin vera miðlungs sem væri þá í 

samræmi við eftirlitið sem ráðherra þyrfti að sæta af hendi samráðherra sinna ef svo bæri 

undir. Afleiðingar af því yrðu t.d. að mál hjá ráðherra yrðu stöðvuð. En refsingin gæti líka 

verið mikil, að ráðherra yrði knúinn til að segja af sér en þar sem sjálfstæði ráðherra er mikið 

hér á landi er hér gert ráð fyrir miðlungs refsingu.  

Fyrirferðamikið hlutverk fjármálaráðherra í lögum nr. 155/2012 væri hægt að meta með þeim 

hætti að þar sem eftirlit væri í meðallagi, af hendi samráðherra í ríkisstjórn og refsingin sem 

hlytist af misgjörðum einnig í meðallagi þá er hægt að draga þá ályktun að freisting væri 

einnig í meðallagi og því gæti orðið miðlungs hætta á spillingu undir þessum 

kringumstæðum.  

Varðandi takmarkaða aðild Alþingis að söluferli fjármálastofnana þá hefur þingið ekki mikla 

aðkomu að söluferlinum, fyrir utan samráð fjárlaganefndar og efnahags- og viðskiptanefndar.  
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Á mynd 2 sést söluferli samkvæmt nýjum lögum. 

 

 

Mynd 2. Söluferli fjármálastofnana í eigu hins opinbera samkv. lögum nr. 155/2012 (Guðjón Rúnarsson o.fl., 2018:284). 

Vert er að benda á að erlendur stjórnmálafræðingur sem rannsakað hafði eftirlitshlutverk 

Alþingis taldi það ekki háþróað og að frekar lítið eftirlit sé með ráðuneytunum í gegnum 

yfirheyrslur í fastanefndum sem og með skriflegum skýrslum (Gunnar H. Kristinsson, 

2007a:177). Samkv. 5. gr. laga nr. 155/2012 ber fjármálaráðherra að leggja fyrir Alþingi 

skýrslu um sölumeðferð eignarhlutarins og þar skal gera grein fyrir helstu niðurstöðum 

hennar (Lög um sölumeðferð eignarhluta í fjármálafyrirtækjum). Þegar sala eignarhlutarins er 

afstaðin hefur Alþingi ekki haft neina aðkomu þar sem heimild er í lögum um sölu 

eignarhluta í fjármálafyrirtækjum. Er því hægt að draga þá ályktun að með lítilli aðkomu 

Alþingis sé eftirlit lítið sem og refsing og því freisting mikil. Niðurstaðan gæti því orðið að 

mikil hætta skapaðist á spillingu undir þessum kringumstæðum.  

Samkvæmt söluferlinu eins og sést á mynd 2 hér að ofan, þegar Bankasýsla ríkisins hefur 

komið með tillögur að sölu eignarhluta og ráðherra hefur samið greinargerð um söluna, þá 

ber fjárlaganefnd sem og efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis að fjalla um efni 
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greinargerðarinnar. Því næst er leitað samráðs við Seðlabanka Íslands um jafnræði bjóðenda, 

líkleg áhrif sölu á gjaldeyrismarkað, laust fé í umferð sem og gjaldeyrisvaraforða. Eftir 

umfjöllun Seðlabankans getur fjármálaráðherra breytt greinargerðinni í samræmi við 

athugasemdir sem komið hafa fram annars vegar frá nefndum þingsins og hins vegar frá 

Seðlabankanum. Í 2. mgr., 2. gr. laga nr. 155/2012 segir að ráðherra geti gert breytingar á 

einstökum þáttum í fyrirhugaðri sölumeðferð (Lög um sölumeðferð eignarhluta í 

fjármálafyrirtækjum) en hann er ekki bundinn af því samkvæmt lögum. Þótt nefndir þingsins 

og Seðlabankinn kæmu með ýmsar athugasemdir er ráðherra í sjálfsvald sett hvort hann 

breytir greinargerðinni í samræmi við þær eður ei. Dregin er því sú ályktun að aðkoma 

þingnefnda skapi ekki það eftirlit og aðhald með störfum ráðherra sem hún ætti að gera, eins 

og erlendur stjórnmálafræðingur benti á, og er því eftirlitið talið lítið. Að því gefnu er dregin 

sú ályktun að refsing sé frekar lítil hér vegna lítils eftirlits, er því freisting fyrir spillingu 

mikil. Gæti því skapast hætta á spillingu. Varðandi að söluaðferð sé ekki ákveðin segir í 1. 

mgr., 2. gr. laga nr. 155/2012 að ráðherra skuli útbúa greinargerð fallist hann á tillögu 

Bankasýslu ríkisins um sölu eignarhlutar hins opinbera í fjármálafyrirtæki. Í greinargerðinni 

skal m.a. koma fram markmið með sölunni og hvaða söluaðferð verði beitt (Lög um 

sölumeðferð eignarhluta í fjármálafyrirtækjum). Í Hvítbók um framtíðarsýn fyrir 

fjármálakerfið eru reifaðar hugmyndir um hvaða söluaðferðum mætti beita, bæði í tilvikum 

Íslandsbanka og Landsbanka. Rökstutt er af hverju skýrsluhöfundar Hvítbókar telja að 

ákveðið fyrirkomulag sé ákjósanlegast til að ná markmiðum með sölu beggja banka (Guðjón 

Rúnarsson o.fl., 2018:278-282,284). Ráðherra er samkvæmt lögum ekki bundinn af 

niðurstöðum Hvítbókar eða ráðgjafar Bankasýslu ríkisins um söluaðferðir eignarhlutanna. 

Ráðherra er því í sjálfsvald sett að koma með aðrar tillögur en þær sem mælt er með. Er því 

hægt að draga þá ályktun að hér sé miðlungs eftirlit nema það sem samráðherrar, þingflokkur 

og forsætisráðherra gætu beitt ráðherra, eins og nefnt var hér að ofan. Væri því miðlungs 

refsing ef fyrrnefndir aðilar myndu beita sér gegn ráðherra og því miðlungs mikil freisting. Er 

því miðlungs hætta á spillingu er varðar það að söluaðferð sé ekki ákveðin.  

Heildarniðurstaða þess hvort nýtt sölufyrirkomulag fjármálastofnana skapi hættu á spillingu 

er sú að það sé miðlungs til mikil hætta á spillingu á þeim þáttum þar sem viðmælendur töldu 

að pottur væri brotinn í löggjöfinni. Hægt er því að draga þá ályktun að þarna eru tækifæri 

fyrir spillingu. Niðurstöðurnar styðja þá tilgátu sem sett var fram að það eru tækifæri fyrir 

spillingu í núverandi einkavæðingarferli fjármálastofnana.  
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9.2.2 Áhættugreining: Eldra sölufyrirkomulag 

Í töflu 6 hér að neðan er áhættugreining á spillingu samkvæmt eldra fyrirkomulagi um 

einkavæðingu. Byggir áhættugreiningin á gagnrýninni sem Rannsóknarnefnd Alþingis setti 

fram varðandi einkavæðingarferil ríkisbankanna á árunum frá 2002-2003 þegar 

Landsbankinn og Búnaðarbankinn voru seldir. Meðal þess sem Rannsóknarnefndin gagnrýndi 

var að söluaðferðin hefði ekki verið leidd í lög. Vegna mikilvægis fjármálastofnana hefði 

Alþingi átt að fá að hafa ríkari aðkomu að söluferlinu en þess í stað var söluaðferð opin og 

óákvörðuð. Var því söluaðferðin alfarið í höndum ráðherranefndar um einkavæðingu og hafði 

nefndin því mikið svigrúm til að taka allar ákvarðanir er vörðuðu söluna á ríkisbönkunum. 

Taldi Rannsóknarnefndin einnig að Alþingi hefði mátt eiga ríkari aðkomu að málinu þar sem 

um var að ræða mikilvægar stofnanir en þess í stað var ferlið ákveðið í ráðherranefnd og þar 

sættu ákvarðanir um söluheimildina pólitískri stefnumörkun (Páll Hreinsson o.fl.,2010:233-

235,300).  

  

Tafla 3. Mat á hættu á spillingu samkvæmt eldra fyrirkomulagi á sölu ríkiseigna/lögum nr. 88/1997. 

Samkvæmt 40. gr. Stjórnarskrár Íslands má ekki selja neitt af fasteignum hins opinbera nema 

samkvæmt lagaheimild (Stjórnarskrá Íslands). Hvað viðkemur sölu eignarhluta þá var 

fjármálaráðherra veitt heimild til að selja hlutabréf í eigu hins opinbera í 6. gr. fjárlaga hvers 

árs, sbr. 29. gr. laga um fjárreiður ríkisins (Lög um fjárreiður ríkisins). Svo voru sett sérlög 

um hverja og eina sölu (Forsætisráðuneytið, 2012:7). Lög um fjárreiður ríkisins voru felld úr 

gildi 1. janúar 2016 þegar ný lög um opinber fjármál tóku gildi (Lög um opinber fjármál).   

Á mynd 1 er eldra sölufyrirkomulag fjármálastofnana. Yfirstjórn einkavæðingar á tímabilinu 

þegar bankarnir voru seldir var í höndum ríkisstjórnar sem og ráðherranefndar á hennar 

vegum og var henni ætlað að hafa yfirstjórn með verkefninu. Í ráðherranefndinni sátu fjórir 

ráðherrar; forsætisráðherra, utanríkisráðherra, fjármálaráðherra og iðnaðar- og 
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viðskiptaráðherra. Á vegum umræddrar ráðherranefndar sat svo framkvæmdanefnd og var 

hún skipuð fulltrúum ofangreindra ráðherra. Hlutverk framkvæmdanefndarinnar var að sjá 

um samræmingu og undirbúning einkavæðingarverkefna (Forsætisráðuneytið, 2012: 6). 

 

Mynd 1. Eldra fyrirkomulag sölu fjármálastofnana samkv. lögum nr. 88/1997.  

Samkv. 2. mgr., 6. gr. laga nr. 50/1997 (Lög um stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands 

og Búnaðarbanka Íslands) segir að heimilt sé að selja hlutafé ríkissjóðs í bönkunum en ekki 

er getið hvernig standa eigi að sölunni. Voru því mikilvægar ákvarðanir eingöngu á hendi 

ráðherranefndarinnar, til dæmis hvaða kröfur yrðu gerðar til kaupenda, hvenær 

eignarhlutarnir yrðu seldir og hver fengi að kaupa þá (Páll Hreinsson o.fl., 2010:300). 

Rannsóknarnefnd Alþingis taldi þetta mjög ámælisvert. Yfirstjórn einkavæðingarmála á þessu 

tímabili var hjá ráðherranefnd um einkavæðingu. Hægt er að leiða líkum að því að ekki hafi 

verið mikil andstaða við einkavæðingaráformin og söluaðferðir innan ríkisstjórnarinnar enda 

voru þær ákvarðanir bundnar í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarflokkanna. Það er einnig hægt að 

segja að með litlu sem engu eftirliti var refsing einnig lítil. Það voru allir ráðherrar 
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ríkisstjórnarinnar að róa í sömu átt. Var því þarna mikil freisting og því mikil hætta á 

spillingu. 

Þar sem sölufyrirkomulag einkavæðingar var í höndum ráðherranefndarinnar er hægt að leiða 

líkum að því að nefndin hafi haft mikil völd í hendi sér um hvernig nefndarmenn vildu hafa 

sölufyrirkomulagið á ríkisbönkunum og aðrar ákvarðanir þessu tengdar. Með samþykkt laga 

um sölu á ríkisbönkunum hafði aðkomu Alþingis að söluferlinu verið lokið og málið því 

alfarið í höndum ráðherranefndarinnar. Hér að neðan eru fjögur dæmi um ákvarðanir 

ráðherranefndarinnar sem þóttu orka tvímælis og renna stoðum undir að nefndin hafi haft 

mikil völd.  

 Einn af meðlimum ráðherranefndarinnar, sem einnig var annar af formönnum 

ríkisstjórnarflokkanna, átti lítinn hlut í Fjárfestingafélaginu Hesteyri sem gerðist stór hluthafi 

í Vátryggingarfélagi Íslands og átti þannig aðild að kaupum á Búnaðarbankanum. Ættingjar 

viðkomandi ráðherra áttu talsverðan hlut í þessu félagi (Edda Svavarsdóttir o.fl., 2017:272). 

Er þetta skýrt dæmi um spillingu og hvernig freisting til spillingar og tækifæri til slíkt athæfis 

fléttuðust saman á mjög óheppilegan hátt.  

Í sögu Búnaðarbankans er þess einnig getið að: „Landsbankinn hefði verið kominn í hendur 

manna sem Sjálfstæðisflokkurinn bar traust til þá var talið æskilegt að Búnaðarbankinn 

tengdist fremur í samvinnuáttina“. Báðir hóparnir sem vildu kaupa Búnaðarbankann áttu 

rætur í samvinnuhreyfingunni sem lotið höfðu forræði framsóknarmanna (Edda Svavarsdóttir 

o.fl., 2017:271). 

Rannsóknarnefnd Alþingis benti einnig á að af lestri tölvusamskipta við erlendan ráðgjafa við 

sölu Landsbankans verði ekki annað ráðið en að lýst sé möguleikunum á því að hagræða 

matsviðmiðum sem sett höfðu verið upp til þess að geta samið við, „preferred party“ (Páll 

Hreinsson o.fl., 2010:302). Hér er þriðja dæmið um spillingu í fyrra einkavæðingarferli og 

ýtir undir þær grunsemdir, eða staðfestir þær, að ráðherranefndin hefði handvalið þá aðila 

sem fengu að kaupa bankana.  

Einnig er hægt að leiða líkum að því að tengsl eins aðila ráðherranefndarinnar við S-hópinn, 

sem fékk að kaupa Búnaðarbankann, hafi átt þátt í því að hópurinn hafði að engu tímafrest 

um að upplýsa hvaða erlenda fjármálastofnun yrði með í kaupunum og skýrðist það ekki fyrr 

en mjög skömmu fyrir undirritun kaupsamnings. Upphaflega átti fjárfestirinn að vera franski 

bankinn Société Générale (Páll Hreinsson o.fl., 2010:251) en við undirritun kaupsamningsins 

var þessu breytt og þýski bankinn Hauck & Aufhäuser varð kaupandi sem reyndist síðar vera 
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blekking samkvæmt niðurstöðu Rannsóknarnefndar Alþingis (Finnur Þór Vilhjálmsson o.fl., 

2017:7-8).  

Einkavæðingarferli eru oft berskjölduð fyrir spilltum gjörðum en þrátt fyrir það getur 

einkavæðing einnig dregið úr spillingu með því að setja ríkiseignir á almennan markað þar 

sem viðskipti lúta reglum hins frjálsa markaðar. Þrátt fyrir þetta þá eru margir hvatar til 

spillingar er varða einkavæðingu. Jafnvel matsferlið sjálft er viðkvæmt fyrir spillingu. Þar 

gætu spilltir innanbúðarmenn eða utanaðkomandi matsaðilar með náin tengsl við valdhafa 

viljað bjóða í eignina. Sá aðili eða aðilar með bestu pólitísku tengslin geta þá eignast 

ríkisfyrirtækið. Spilling háttsettra yfirmanna hjá hinu opinbera geta valdið miklum skaða á 

rekstri hins opinbera og samfélaginu í heild sinni... og [ríkið – innskot höf.] ber lítið úr býtum 

fyrir einkavæðinguna. Spilling dregur úr þeim mikla tekjuávinningi sem ætti að hljótast af 

einkavæðingu (Rose-Ackerman, 1999:27, 35-36,38).   

Vert er að geta þess að hér á landi hafa oftast verið meirihlutastjórnir við völd og á þá þingið, 

eðli málsins samkvæmt erfiðara með að sinna eftirlitshlutverki sínu. Þingmeirihlutinn skapar 

ríkisstjórninni þann möguleika að haga málum eins og hentar í trausti þess að 

þingmeirihlutinn tryggi ríkisstjórninni nægilegt fylgi (Andri Árnason o fl., 2009:19). 

Raunhæfasta eftirlitið með ráðherrum er fólgið í því að samráðherrar hafi eftirlit hver með 

öðrum (Gunnar H. Kristinsson, 2007a:201). Frá árinu 1995 til 2006 var Sjálfstæðisflokkurinn 

í ríkisstjórnarsamstarfi við Framsóknarflokkinn (Forsætisráðuneytið, e.d.) og stóðu flokkarnir 

í sameiningu að einkavæðingu Landsbanka og Búnaðarbanka (Páll Hreinsson o.fl.,2010:229).  

Því er hægt að segja að lítið eftirlit hafi verið með ráðherranefndinni af hendi Alþingis, 

samráðherra í ríkisstjórn og þingflokka og refsingar því að sama skapi litlar og því mikil 

hætta á spillingu. Aðkoma Alþingis að þessum ákvörðunum var lítil sem engin þar sem lögin 

um söluheimildina voru samþykkt. Hafði Alþingi á þessum tímapunkti því ekki frekari 

aðkomu að sölu bankanna. Samkvæmt ofangreindu var eftirlit Alþingis með ákvörðunum og 

störfum ráðherranefndarinnar hér lítið og því mikil freisting og því hætta á spillingu. 

Samkvæmt ofangreindu er hægt að segja að með fyrra einkavæðingarferli hafi skapast 

hagstæð skilyrði fyrir spillingu. Í ráðherranefndinni voru tækifæri til að útdeila gæðum, 

ávinningur var mikill og eftirlit var lítið. Þarna stóðu ráðamenn fyrir því vali að starfa í þágu 

almennings eða hagnast sjálfir eða að því virtist aðilar þeim tengdir og/eða þeim þóknanlegir. 

Varð því freistingin mikil og skapaðist hætta á spillingu. Það skal ósagt látið hvort hægt sé að 
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segja með vissu hvort umræddar gjörðir meðlima ráðherranefndarinnar hafi verið spilling, 

og/eða skortur á hefðum og vandvirkni. Bersýnilega hefði ýmislegt mátt betur fara.  

Loka niðurstaðan er því að þegar nýju lögin, nr. 155/2012, eru borin saman við eldri lög og 

eldra fyrirkomulag á sölumeðferð fjármálastofnana að nýja löggjöfin sé betri og til bóta frá 

því sem áður var, en það eru gallar á henni og tækifæri til spillingar.  

9.2.3 Dregið úr hættu á spillingu: Hugmynd að breytingu á söluferli fjármálastofnana 

Eins og nefnt er hér að ofan voru ýmis atriði í söluferli fjármálastofnana 

gagnrýnisverð að mati viðmælenda og hætta á spillingu. En hvað geta stjórnvöld gert til að 

breyta nýju söluferli svo draga megi úr hættunni á spillingu?  

Stjórnvöld geta t.d. beitt stjórntækjum en þau eru samnefnari fyrir þær aðferðir sem hið 

opinbera hefur til að takast á við samfélagsleg málefni og verkefni. Sem dæmi um stjórntæki 

mætti nefna setningu laga og reglugerða (Salamon, 2002:19,21).  

Einnig má nefna kenningu Dahlström um hæfni embættismanna í skrifræði þar sem rökstutt 

er hvernig slíkt gæti dregið úr spillingu. Fræðimenn hafa komið með ýmsar tillögur um 

hvernig skuli taka á spillingu samkvæmt hugmyndum Webers. T.d. hefur verið bent á að 

stjórnsýsla með embættismönnum þar sem ráðið er eftir hæfni og stjórnsýsla með sterkan 

félagsanda hamli spillingu (Dahlström, 2018:110-111).  

Til eru a.m.k. tvær ólíkar kenningar um hvernig traust stjórnsýsla getur dregið úr spillingu. Sú 

fyrri er að hópar með ólíka hagsmuni hafi eftirlit með hver öðrum á meðan á 

ákvörðunartökuferlinu stendur. Einnig má nefna að í skrifræði felst að tveir hópar, 

stjórnmálamenn og stjórnendur, taka sameiginlega þátt í ákvörðunum. Spilling krefst þátttöku 

beggja hópa. Ef hvati og hollusta hópanna fer ekki saman gerir það spillingu erfiðara að 

þrífast, því þörf er á samræmingu. Í skrifræði er því innbyggt eftirlitskerfi á milli þessara 

hópa. Einnig má nefna að það er óhjákvæmilegur hluti af ákvarðanatöku í stórum stofnunum 

að þessir aðilar þurfi að taka sameiginlegar ákvarðanir. Til þess að lágmarka hvata til 

spillingar þá væri hægt að skipuleggja ákvörðunartökuferlið með þeim hætti að settar eru 

hömlur á slíkt. Sem dæmi mætti nefna að fela utanaðkomandi fulltrúum ákvarðanatöku, eins 

og hópi sjálfstæðra stjórnenda. Gæti þetta fyrirkomulag hjálpað við að halda vandamálinu í 

lágmarki (Dahlström, 2018:111,113-115).  

Seinni kenningin snýr að því að við réttar aðstæður geti stjórnendur þróað viðmið sem auka 

viðnám þeirra gegn siðferðishættum og geti þess vegna virkað sem hindranir gegn spilltum 
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stjórnmálamönnum (Dahlström, 2018:114). Rök hafa verið færð fyrir því að óhlutdrægni sé 

grundvallarviðmið sem skilgreinir hágæða, óspilltar stofnanir (Rothstein o.fl., 2012:16-18) og 

ætti spilling því að vera óalgengari í kerfum þar sem hið óhlutdræga viðmið er rótgróið 

(Dahlström, 2018:113). Ekki var lagt mat á hvort eða í hve miklum mæli stofnanir hér á landi 

eru óhlutdrægar. Eðli málsins samkvæmt var því erfitt að draga ályktanir um hvort 

stjórnendur í stjórnsýslunni séu með mikinn viðnámsþrótt gegn spillingu stjórnmálamanna. 

Stjórnsýslan getur einnig notað aðrar leiðir til að hindra spillingu innan hennar. 

Grundvallarhugmyndin hér er sú að stjórnsýslan eigi að hafa eftirlit með hugsanlega spilltum 

stjórnmálamönnum í stað þess að taka þátt í sömu ákvörðunum (Dahlström, 2018:116). Hér 

er átt við óháðar eftirlitsstofnanir eins og t.d. Ríkisendurskoðun. 

Stjórnsýslan á Íslandi hefur viss einkenni skrifræðis. Þau einkenni eru t.d. miðstýring, 

stigveldi og ítarlegt laga- og regluverk en þróun hennar á tuttugustu öld hefur verið með þeim 

hætti að hún er frábrugðin þeim stjórnsýslukerfum þar sem einnig er skrifræði. Í grunninn er 

uppbygging stjórnsýslunnar með þeim hætti að ráðherra hefur alla þræði í hendi sér og hefur 

því æðsta ákvörðunarvaldið. Með tímanum hefur skrifræðisstjórnsýslan hér á landi breyst 

með þeim hætti að sjálfstæði stofnana hefur aukist og hefur þetta skipulag orðið til þess að 

draga úr valdi ráðherra sem stangast á við grunnhugsun skrifræðisstjórnsýslu. Starfsöryggi 

innan opinbera geirans á að tryggja ríkinu bæði hollustu og hæfni starfsmanna, sem í vissum 

mæli njóta einnig verndar gagnvart óeðlilegum pólitískum þrýstingi (Gunnar H. Kristinsson, 

2007a:210,213).   

Bankasýsla ríkisins er stofnun sem heyrir undir fjármálaráðherra samkv. 1. mgr., 1. gr. laga 

nr. 88/2009 (Lög um Bankasýslu ríkisins). Á mynd 3 er sýnd hugmynd höfundar um hvernig 

mætti draga úr hættu á spillingu við sölu fjármálastofnana. Sölufyrirkomulagið yrði í stuttu 

máli það, að í stað þess að fjármálaráðherra tæki ákvörðun um hvaða tilboði eigi að taka, 

samkv. 2. mgr., 4. gr. laga nr. 155/2012 (Lög um sölumeðferð eignarhluta í 

fjármálafyrirtækjum) þá myndi hópur óháðra stjórnenda, sem tilnefndur væri af Bankasýslu 

ríkisins taka þessa ákvörðun. Ráðherra skal samt sem áður undirrita samninga fyrir hönd 

ríkisins.  
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Mynd 3. Hugmynd að söluferli fjármálastofnana.  

Stjórn Bankasýslu ríkisins og ráðherra hafa ekki sömu hvata eða sömu hagsmuni og er því 

hægt að leiða líkum að því að ákvarðanir sem teknar eru af stofnuninni, varðandi val á 

sérfræðingahóp til að meta kauptilboð séu eingöngu teknar á faglegum grundvelli af 

óhlutdrægum embættismönnum. Stjórnunarlegt sjálfstæði Bankasýslunnar dregur úr pólitískri 

misnotkun en eðli málsins samkvæmt er ekki hægt að útiloka að slíkt gerist.  

Niðurstaðan er í samræmi við svör viðmælenda þar sem mikil jákvæðni var vegna aðkomu 

Bankasýslunnar að söluferlinu og neikvæðni var vegna of mikillar aðkomu ráðherra að því 
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(sjá töflu 1). Þrátt fyrir jákvæðni viðmælenda í garð aðkomu Bankasýslunnar, þar sem þeir 

töldu að aðild hennar að söluferlinu myndi leiða til meiri gagnsæis og fagmennsku, voru 

einnig uppi áhyggjur af óþreyju stjórnmálamanna og getu starfsmanna Bankasýslunnar til að 

standa af sér þrýsting ráðherra. Það skal ósagt látið að slík staða muni koma upp en kenningin 

um faglega ráðna og hæfa embættismenn í skrifræðisstjórnsýslu virðast falla vel að svörum 

viðmælenda rannsóknarinnar. Bankasýslan lýtur valdi ráðherra með þeim takmörkunum sem 

skrifræði í íslenskri stjórnsýslu býr yfir hvað viðkemur sjálfstæði stofnana og má því ætla að 

stjórn og starfsmenn Bankasýslunnar séu sjálfstæðir í störfum sínum. Er það mat höfundar að 

með framangreindu fyrirkomulagi væri hægt að minnka hættu á spillingu. Séu stjórntæki hins 

opinbera notuð, t.d. setning laga, þyrftu núverandi ríkisstjórnarflokkar að leggja fram 

breytingar á lögum nr. 155/2012. Þar sem ríkisstjórnin er með þingmeirihluta, eins og hefð er 

fyrir hér á landi, ætti að vera hægt að ná fram samþykki fyrir lagabreytingum. Ríkisstjórnin 

gæti því notað þetta stjórntæki til að koma fram tilætluðum breytingum, sé vilji til þess.  

9.3 Ríkari aðkoma embættismanna að söluferli 

Í töflu 4 eru tekin saman svör viðmælenda við þremur neðangreindum spurningum 

sem tengjast aðkomu embættismanna og ráðgjafa að söluferli fjármálastofnana.  

e. Telur þú að aðkoma Bankasýslu ríkisins sé til bóta? 

f. Telur þú að Ríkiskaup ætti að sjá um sölu á bönkunum?  

g. Telur þú að erlendir aðilar ættu frekar að koma að sölu ríkiseigna?  

Tilgangurinn með spurningunum var að kanna hvort viðmælendur teldu að aðkoma 

embættismanna að söluferli myndi auka traust þeirra á ferlinu m.t.t. þess að þeir væru 

óhlutdrægari en stjórnmálamenn.  

 

Tafla 4. Aðkoma embættismanna og erlendra sérfræðinga að söluferli fjármálastofnana.  

Hér voru viðmælendur inntir eftir viðhorfi til ríkari þátttöku embættismanna að söluferlinu. 

Mikil jákvæðni var vegna aðkomu Bankasýslunnar að söluferlinu en viðmælendur töldu að 

Jákvætt Neikvætt

Völd framkvæmdavalds/ráðherra of mikil í 
lögum

Ekki samkvæmt íslenskri stjórnskipun                                                    
Ráðherra er með pólitískt aðhald

Hætta á spillingu vegna of fyrirferðamikils hlutverks ráðherra                                                                                           
Þörf á ríkari aðkomu Alþingis til að skapa breiðari sátt varðandi sölu                         

Stjórnmálamenn gangast við ábyrgð ef 
mistök verða

Stjórnmálamenn taka  ákvarðanir og  bera 
því  ábyrgð                                                                                                    

Stjórnmálamenn gangast almennt ekki við ábyrgð ef mistök verða                                                                                
Almenningsálitið er hindrun á hreinskilni stjórnmálamanna                                   

Almennt orðið erfiðara að koma auga á spillingu

Haldast völd og ábyrgð í hendur
Stjórnmálamenn horfast í augu við ábyrgð í 

kosningum      

 Tengsl stjórnmálamanna inn í viðskiptalífið skapar tortryggni               
Ábyrgð má ekki glatast í ferlinu                                                                      
Skýr ábyrgðarskil eru mikilvæg
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stjórnmálamenn væru kosnir til þeirrar ábyrgðar að taka mikilvægar ákvarðanir, eins og um 

sölu bankanna, og ættu því eðli málsins samkvæmt að standa undir henni. Einnig var nefnt að 

hér á landi væri svifasein og óhæf stjórnsýsla og var einnig bent á að embættismenn, alveg 

eins og stjórnmálamenn, gætu verið breyskir. Einnig komu fram efasemdir um hvort 

Bankasýslan gæti staðið af sér pólitískan þrýsting, komi hann upp. Höfundur tók sem dæmi 

hvort Ríkiskaup ætti að sjá um að selja fjármálastofnanir, en það var álit viðmælenda að þótt 

stofnunin sinnti vel þeim verkefnum sem henni bæri ætti stofnunin ekki að hafa aðkomu að 

sölu fjármálastofnana. Ástæðan var sú að sala fjármálastofnana væri flókin og talið var að 

stofnunina skorti þá fagþekkingu sem þyrfti. Einnig var spurt um aðkomu erlendra 

sérfræðinga að söluferli og almennt var talið að slíkt væri jákvætt og var einnig nefnt í því 

sambandi að erlendir aðilar gætu náð bæði trúnaði kaupenda og seljenda og því yrði meiri 

óhlutdrægni. Neikvæð viðhorf komu einnig fram varðandi aðkomu erlendra sérfræðinga. 

Talið var að aðkoma þeirra væri engin trygging fyrir óhlutdrægni og fagmennsku. Einnig 

komu fram ólík viðhorf um hvort næg sérfræðiþekking væri hér á landi, sumir töldu slíkt vera 

og bent var á í því sambandi að margt hefði breyst á 25 árum varðandi fjölda sérfræðinga sem 

hefðu þekkingu á sölu á fjármálastofnunum. Aðrir voru þessu ósammála. Einnig nefndu 

viðmælendur að erfitt væri fyrir erlenda sérfræðinga að meta séríslenskar aðstæður og var 

tekið sem dæmi stærð bankastofnana hér á landi í samanburði við önnur lönd.  

En hvernig samræmist ofangreind lausn öðrum svörum viðmælenda varðandi völd og ábyrgð 

stjórnmálamanna? Hér ber að skoða viðhorf viðmælenda gagnvart ríkari aðkomu 

embættismanna frekar en stjórnmálamanna að ákvörðunartökuferlinu. Hjá viðmælendum 

kom fram að stjórnmálamenn væru kosnir til ábyrgðar og beri því að taka þessar mikilvægu 

ákvarðanir en ekki embættismenn.   

Starfsmenn Bankasýslunnar sjá um útboð og alla undirbúningsvinnu sem tengist sölunni. Þar 

sem búið er að selja eignarhlut ríkisins í Arion banka er þarna því komin mikil reynsla og 

sérþekking á sölu fjármálastofnana. Kemur það svo í hlut stjórnar Bankasýslunnar að tilnefna 

hóp sérfræðinga sem velja á kaupendur eftir undangengna vinnu starfsmanna hennar.   

Mikil jákvæðni var einnig gagnvart því að fá erlenda ráðgjafa að ferlinu og þótti slíkt stuðla 

að meiri óhlutdrægni vegna smæðar samfélagsins. Uppi voru mismunandi skoðanir á því 

hvort hér á landi væri orðin nægilega mikil sérþekking á sölu fjármálastofnana þannig að 

erfitt var að leggja mat á slíkt, en starfsmenn Bankasýslunnar hafa orðið talsvert mikla 

reynslu hér á landi.  
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Eðli málsins samkvæmt var einnig erfiðleikum bundið að leggja mat á staðhæfingu eins 

viðmælandans um að stjórnsýslan hér á landi væri bæði svifasein og óhæf. Hægt er þó að 

gera sér í hugarlund að svifasein stjórnsýsla gæti virkað sem ákveðin hindrun gegn óþreyju 

stjórnmálamanna. Ekki voru allir viðmælendur sammála því að erlend ráðgjöf væri 

nauðsynleg og í því sambandi var nefnt að hugsanlega væri erfitt fyrir erlenda ráðgjafa að 

meta séríslenskar aðstæður. Einnig kom fram það viðhorf að engin trygging væri fyrir 

óhlutdrægni og fagmennsku þótt erlendir aðilar kæmu að ferlinu sem ráðgjafar, eins og hafði 

sýnt sig í tilfelli HSBC bankans sem starfaði við ráðgjöf fyrri einkavæðingar ríkisbankanna. 

Þar virtist fara lítið fyrir óhlutdrægni og fagmennsku en það skal ósagt látið hvort um 

einangrað tilfelli hafi verið að ræða. Varðandi athugasemd viðmælenda um að embættismenn 

gætu einnig verið breyskir þá er vissulega hægt að taka undir það sjónarmið en með vísan í 

kenningu Dahlström um óhlutdræga embættismenn í skrifræðisstjórnsýslu þá er innbyggt 

eftirlit milli embættismanna og stjórnmálamanna. Eftirlitið gengur í báðar áttir, ekki eingöngu 

frá embættismönnum til stjórnmálamanna heldur einnig frá stjórnmálamönnum til 

embættismanna. Samkvæmt lögum lýtur Bankasýslan forræði fjármálaráðherra.  

9.4 Völd og ábyrgð stjórnmálamanna 

Í töflu 3 eru tekin saman svör viðmælenda við þremur neðangreindum spurningum 

sem tengjast völdum og ábyrgð stjórnmálamanna.  

d. Finnst þér völd fjármálaráðherra vera of mikil í lögunum?  

l. Telur þú að íslenskir stjórnmálamenn gangist við ábyrgð þegar mistök hafa verið gerð í 

tengslum við sölu fjármálastofnana í eigu ríkisins? Haldast völd og ábyrgð í hendur hér á 

landi?   

í. Hvernig fannst þér hafa verið tekið á álitamálum þar sem ekki þykir hafa tekist vel til?  

Spurt var hvort viðmælendur teldu að hlutverk fjármálaráðherra væri of viðamikið í lögunum. 

Sumir viðmælendur töldu svo vera, aðrir voru ósammála og var þá vísað í hlutverk ráðherra 

samkvæmt stjórnskipun og lögum. Tilgangurinn með spurningum sem tengdust völdum og 

ábyrgð var að inna eftir því hvort viðmælendur teldu að eftirlit með ráðherrum og pólitísk 

ábyrgð væri virk hér á landi, og hvort hægt væri að hindra spillingu í tengslum við sölu á 

fjármálastofnunum, komi hún upp. Einnig var leitað eftir því hvort viðmælendur teldu að 

stjórnmálamenn gangist almennt við ábyrgð hér á landi ef eitthvað misferst.  
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Tafla 5. Völd og ábyrgð stjórnmálamanna í tengslum við ákvarðanir.  

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir teldu að ráðherra hefði of mikil völd í lögum nr. 

155/2012 en talið var að svo væri ekki samkvæmt íslenskri stjórnskipun. Einnig var talið að 

þótt ráðherra hefði umfangsmikið hlutverk í lögunum skipti það í raun ekki miklu máli því 

ráðherra lyti pólitísku aðhaldi. Þeir viðmælendur sem töldu að mikil völd ráðherra í 

söluferlinu væri ókostur töldu einnig að slíkt myndi bjóða upp á hættu á spillingu og talið var 

að ríkari aðkomu Alþingis þyrfti til að skapa meiri sátt og breiðari samstöðu um sölu á 

fjármálastofnunum. Einnig var talið að stjórnmálamenn væru kosnir til að taka ákvarðanir og 

eigi því eðli málsins samkvæmt að bera ábyrgð á þeim. Ekki voru þó viðmælendur sannfærðir 

um að slík yrði raunin þegar á hólminn væri komið. Talið var að stjórnmálamenn gangist 

almennt ekki við ábyrgð þegar/ef mistök verða. Viðmælendur töldu að hér á landi væri erfitt 

fyrir stjórnmálamenn að játa mistök í fjölmiðlum og gera sig með því berskjaldaða fyrir 

fordæmingu almennings og væri slíkt mikil hindrun í því að koma hreint fram. Í þessu 

sambandi var einnig bent á að almennt væri orðið erfiðara að koma auga á spillingu. Hvort 

völd og ábyrgð héldust í hendur hér á landi töldu viðmælendur að stjórnmálamenn þyrftu að 

horfast í augu við ábyrgð þegar kæmi að kosningum, þeir sem brygðust yrðu ekki kosnir 

aftur. Einnig töldu viðmælendur að það þyrfti að tryggja skýr ábyrgðarskil varðandi 

ákvarðanir þegar kæmi að söluferlinu og mikilvægt væri að ábyrgð myndi ekki glatast 

einhvers staðar í ferlinu. Var talið að slík gæti orðið raunin og var tekið sem dæmi aðkoma 

þingnefnda að söluferlinu. Einnig nefndu viðmælendur að ef stjórnmálamenn væru á einhvern 

hátt tengdir inn í viðskiptalífið þá gætu mikil völd í söluferlinu skapað ákveðna tortryggni 

þótt ekki væri fótur fyrir slíku.  

Það þykir sjálfsagt í lýðræðisríkjum að valdi fylgi ábyrgð. Ábyrgð ráðherra getur verið tvenns 

konar, annars vegar lagaleg og í henni felst refsi- og bótaábyrgð ráðherra vegna 

embættisverka hans samkvæmt lögum um ráðherraábyrgð og hins vegar getur ábyrgðin 

einnig verið pólitísk (Andri Árnason o.fl., 2009:15,37). Lagaleg ábyrgð er skilgreind í lögum 

um ráðherraábyrgð (nr. 4/1963) en svokölluð pólitísk ábyrgð eða lýðræðisleg er innifalin í 

Jákvætt Neikvætt

Embættismenn frekar en stjórnmálamenn 
- ákvarðanataka um sölu

Stjórnmálamenn eru kosnir til ábyrgðar              
Aðkoma Bankasýslunnar jákvæð

Svifasein og óhæf stjórnsýsla                                                              
Embættismenn geta líka verið breyskir                                              

Geta Bankasýslu að standa af sér pólitískan þrýsting

Ríkiskaup með söluferli Mikið flækjustig að selja banka                                                                                                                                                                                                Ríkiskaup ekki talin hafa slíka sérþekkingu til að valda verkefninu

Erlendir sérfræðingar veiti ráðgjöf í  
söluferli

Jákvætt að fá erlenda ráðgjöf                                                      
Erlendir aðilar ná trúnaði bæði seljenda og 

kaupenda/óhlutdrægni

Ekki næg sérfræðiþekking hér á landi                                                      
Erlendir aðilar gætu átt erfitt með að meta aðstæður hér á landi                                                        

Hér er orðin næg sérfræðiþekking  en var ekki fyrir 25 árum síðan                                                                  
Engin trygging fyrir óhlutdrægni og fagmennsku 
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lýðræðinu og þingræðisreglunni. Hér á landi eru einstaklingar afar sjaldan látnir sæta 

lýðræðislegri eða pólitískri ábyrgð. Pólitísk ábyrgð er háð mati og því erfitt að setja lög um 

hana. En hver ræður því undir hvaða kringumstæðum hægt sé að kalla stjórnmála- og 

embættismenn til ábyrgðar? (Gunnar H. Kristinsson, 2007b:225, 227-228).  

Hin pólitíska ábyrgð ráðherra er háð því að þingflokkar ríkisstjórnarinnar hafi eftirlit með 

honum og geti þá komið í veg fyrir athafnir hans. Ef slíkt eftirlit væri ekki til staðar þá er ekki 

hægt að gera ráð fyrir því að pólitísk ábyrgð virki. Hér á landi virðast ráðherrar njóta mikils 

sjálfstæðis og er sjálfstæði þeirra andstæða ráðherraábyrgðar (Gunnar H. Kristinsson, 

2007a:201-202).  

Það að lýðræðislegar kosningar virki til að kjósa burtu spillta stjórnmálamenn er einfaldlega 

ekki til staðar (Rothstein o.fl.,2018:89; Rothstein, 2011:231). Spilltir stjórnmálamenn eiga oft 

afturkvæmt inn á þing og stundum oftar en einu sinni. Ástæðurnar fyrir því eru að sumir 

kjósendur telja spillta stjórnmálamenn vera hæfari til að stjórna heldur en aðra minna spillta 

mótframbjóðendur þeirra (Golden o.fl.,2017: 204-205,231).  

Viðmælendur töldu að ráðherra eigi að taka ákvarðanir og bera ábyrgð á þeim. Einnig kom 

fram hjá viðmælendum að á Íslandi beri stjórnmálamenn ekki pólitíska ábyrgð. Hér er því um 

misræmi að ræða.   

9.5 Sala á ríkiseignum 

Í töflu 2 eru svör viðmælenda við neðangreindum spurningum þar sem þeim var frjálst 

að nefna sölur á öllum ríkiseignum. Svörin þurftu ekki að vera bundin við fjármálastofnanir. 

h. Treystir þú þér til að nefna dæmi um sölu ríkiseigna þar sem þú telur að ekki hafa verið 

staðið faglega að verki? 

i. Getur þú nefnt dæmi þar sem þér finnst að vel hafi tekist til?  

Tilgangurinn með þessum spurningum var að inna viðmælendur eftir því hvort þeir teldu að 

fagmennska hefði almennt verið í einkavæðingarmálum hér á landi eða hvort almennt séð hefðu 

annarleg sjónarmið ráðið för. Viðmælendur sögðu að sala á fyrirtækjum í eigu ríkisins væri 

býsna algeng og þótt viðmælendur nefndu ekki mörg fyrirtæki þar sem sala hefði tekist vel þá 

var nefnt að margar sölur á ríkisfyrirtækjum hefðu komið til kasta framkvæmdanefndar um 

einkavæðingu og þær hefðu flest allar heppnast vel með tilliti til þeirra markmiða sem sett voru. 

Eðli málsins samkvæmt var auðveldara fyrir viðmælendur að muna þau dæmi sem voru 

umdeild og rötuðu í fjölmiðla.   
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Tafla 6. Sala á ríkiseignum sem þótti takast vel og þær sem þótti síður takast vel10 

Í töflu 2 gefur að líta sölu á ríkiseignum sem viðmælendum þótti takast bæði vel til með og 

illa. Þegar viðmælendur nefndu að illa hefði tekist til með sölu ákveðinnar eignar var talið að 

þar hefðu annarleg sjónarmið ráðið ferðinni en ekki fagmennska. Að mati viðmælenda fóru í 

þessum tilfellum ekki saman völd og ábyrgð.   

Viðmælendur töldu skýrt að stjórnmálamenn ættu ótvírætt að bera ábyrgð á ákvörðunum 

sínum eins og kveðið er á um í lögum. Sala á ríkiseignum, hvort sem um er að ræða 

fjármálastofnanir eða önnur fyrirtæki í eigu hins opinbera væru pólitískar ákvarðanir sem 

kjörnir fulltrúar yrðu að axla ábyrgð á, þ.e. völdum ætti að fylgja ábyrgð. Svör við hvernig 

eða hvort stjórnmálamenn gengust við ábyrgð voru einnig ótvíræð, talið var að slíkt gerðist 

afar sjaldan á Íslandi. Var t.a.m. vísað í sölu Landsbankans og Búnaðarbankans, þar voru 

teknar ákvarðanir sem reyndust miður góðar, samkvæmt áliti Rannsóknarnefndar Alþingis, 

sem enginn tók ábyrgð á eins og viðmælendur nefndu. Einnig voru nefnd fleiri dæmi um sölu 

ríkiseigna þar sem talið var í sumum tilfellum að annarleg sjónarmið hefðu ráðið för. Talið 

var að þar hefðu völd og ábyrgð ekki farið saman. Fram kom hjá viðmælendum að 

stjórnmálamenn þyrftu að horfast í augu við ábyrgð sína í tengslum við ákvarðanir þegar 

kemur að kosningum og var vísað í að þar myndu þeir sem staðnir hefðu verið að einhverju 

misjöfnu ekki fá kosningu. Rannsóknir hafa þvert á móti sýnt að spilltir stjórnmálamenn fá 

 
10*Borgun hf. var í eigu Landsbankans en ekki í beinni eigu ríkisins.  Hér var því um að ræða sölu fjármálafyrirtækis í eigu ríkisins á 
eignarhluta í fyrirtæki. Þann 25. nóvember 2014 seldi bankinn 31,2% hlut sinn í fyrirtækinu (Landsbankinn, 2014). Eignaraðild hins 
opinbera í Landsbankanum er 98,2% (Landsbankinn hf., e.d.).  Borgun hf. var haft með í upptalningunni þar sem viðmælendur nefndu 
söluna sem dæmi þar sem talið var að ekki hafi verið faglega að málum staðið.  

Sala á ríkiseignum sem 
þótti takast vel: 

Sala á ríkiseignum sem þótti 
takast illa: 

Síminn                                
Gutenberg

Landsbanki Íslands     
Búnaðarbanki Íslands      
Fjárfestingabanki atvinnulífsins                  
Síminn                                     
Borgun*          
Fiskimjölsverksmiðjan    
Síldarverksmiðjur ríkisins   
Bæjarútgerðin                      
Íslenskir aðalverktakar    
Jarðboranir 
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oft endurkosningu af ýmsum ástæðum. Ekki er því hægt að reiða sig á kosningar til að kjósa 

burt spillta stjórnmálamenn.  

Niðurstaðan er sú að hér á landi gangast stjórnmálamenn almennt ekki við ábyrgð ef mistök 

gerast, ekki er reynt að bæta fyrir það sem fór úrskeiðis, yfirleitt er ekki komið hreint fram 

eða reynt að biðjast afsökunar. Samkvæmt upplifun viðmælenda er viðkvæðið að bíða þar til 

hætt er að ræða opinberlega um málið og svo er haldið áfram eins og ekkert hafi í skorist. Er 

því niðurstaðan sú að þótt ráðherra beri samkvæmt stjórnskipun að taka mikilvægar 

ákvarðanir eins og hverjum á að selja fjármálastofnanir í eigu hins opinbera og lúti pólitískri 

ábyrgð þá töldu viðmælendur að ábyrgðin virki ekki sem skyldi hér á landi. Er því mat 

höfundar að ekki sé hægt að reiða sig á að pólitísk ábyrgð virki þótt hún sé til staðar og er því 

mikilvægt að setja innbyggðar hömlur á söluferlið eins og að láta mikilvægar ákvarðanir í 

hendurnar á óhlutdrægum embættismönnum og/eða óháðum stjórnendum á þeirra vegum og 

reyna með því að draga úr hættu á spillingu. Er því lausn höfundar um að breyta 

fyrirkomulaginu á sölu fjármálastofnana til að draga úr hættu á spillingu fólgin í því að láta 

óhlutdræga embættismenn, þá stjórn Bankasýslunnar, velja hóp af óháðum stjórnendum til 

taka mikilvægar ákvarðanir sem gætu varðað þjóðarhag þar sem þeir m.a. njóta ákveðinnar 

verndar gagnvart pólitískum þrýstingi. Embættismenn fylgja lögum og reglum og lúta ekki 

pólitískum hagsmunum. Vert er að geta þess að það aðhald sem ráðherra ætti að fá frá 

nefndum þingsins og Seðlabankanum er í raun hjómið eitt þar sem ráðherra ber samkvæmt 

lögum ekki að fara eftir athugasemdum sem kæmu frá þessum aðilum, séu þær einhverjar. 

Pólitísk spilling hefur orðið meiri í þeim löndum þar sem lýðræðið þróaðist áður en sterk 

regluveldisstjórnsýsla hafði fest sig í sessi. Hægt er að finna líkindi með slíkum atburðum hér 

á landi og gerðust víða annars staðar. Á Íslandi hefur margt liðist sem virðist hafa verið 

sjaldgæfara en á hinum Norðurlöndunum. Ein af skýringunum er talin vera umfangsmikið 

fyrirgreiðslukerfi þar sem sumir stjórnmálamenn hafa litið á gæði stjórnsýslunnar sem 

ávinning sem hægt var að úthluta í skiptum fyrir t.d. greiða. Þótt dregið hafi mikið úr 

spillingu síðastliðin ár hér á Íslandi er hún ekki horfin úr íslenskum stjórnmálum. Eftirlit með 

hinu opinbera tók miklum breytingum með stofnun embættis Umboðsmanns Alþingis árið 

1988, Ríkisendurskoðunar, sem færð hafi verið undir Alþingi árið 1986 og 

Samkeppnisstofnunar árið 1993 (Gunnar H. Kristinsson, 1994:20-21,76,83,157; 2007a:217). 

Þegar viðmælendur voru spurðir um ókosti núverandi söluferils var talið að með því að auka 

aðkomu Alþingis að ferlinu myndi skapast meiri sátt og samstaða. Hægt er að færa rök fyrir 
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því af hverju slíkt væri ekki heppilegt. Hér á landi varð framvindan með þeim hætti að þingið 

náði að skapa sér sterka stöðu áður en regluveldi skrifræðisstjórnsýslunnar var orðið 

fullmótað. Í löndum þar sem slík atburðarrás átti sér stað átti spilling auðveldara með að 

hreiðra um sig. Leiða má líkum að því að styrkur Alþingis og aðkoma þess að sölu 

fjármálafyrirtækja sé ekki til að draga úr spillingu heldur myndi slíkt frekar verða til þess að 

auka hana. Með stofnun óháðra eftirlitsstofnana hér á landi dró úr möguleikum 

stjórnmálamanna við að sinna fyrirgreiðslu. Samræmist sú niðurstaða kenningunni um 

skynsamlegt val, þar sem einblínt er á áhrif stofnana á líkurnar á því hvort skapist tækifæri til 

spillingar, t.d. með því að auka eftirlit.  

9.6 Horft til framtíðar 

Hvernig væri best að koma ákvarðanatökuferli í æskilegan farveg hjá stofnunum hér á 

landi þar sem dregið er úr hættu á spillingu? Það þyrfti að breyta viðhorfi kjörinna fulltrúa um 

hvað aðrir fulltrúar eru líklegir til að gera þegar kemur að spillingu. Það eina sem myndi fá 

fulltrúana til að breyta um hegðun væri ef sett yrði á fót stofnun sem myndi fá þá til að treysta 

því að aðrir fulltrúar væru ekki þátttakendur í spillingu. Það sem þyrfti til að koma á alvöru 

breytingum, draga úr spillingu og halda henni í lágmarki er að umbylta stofnunum (Rothstein, 

2011:231,240,245-246). Það sem einkennir sterkar stofnanir er óhlutdrægni þegar kemur að 

því að beita opinberu valdi og er starf slíkra stofnana talið einkennast af miklum gæðum. Það 

er komið eins fram við alla þrátt fyrir persónuleg tengsl. Svipuð mál eiga að fá svipaða 

meðferð. En hvernig mætti skilgreina gæði ríkisins og góða stjórnarhætti? (Rothstein o.fl., 

2012:2-3,18-19). Góðir stjórnarhættir eru taldir vera þar sem lög og reglur eru virt, embættis- 

og stjórnmálamenn sem og opinberir starfsmenn eru taldir bera ábyrgð, reynt er að bæta 

hagkvæmni og ráðist er gegn spillingu (Rothstein o.fl.,2012:2-3). 

Ein af niðurstöðum rannsóknarinnar var á þá leið að hér á landi væri afar sjaldgæft að 

stjórnmálamenn öxluðu ábyrgð. Núverandi ríkisstjórn er með á stefnuskrá sinni að efla traust 

á stjórnmálum og stjórnsýslu á kjörtímabilinu. Í hvers konar farvegi er stefnan og af hverju 

ætti að gefa spillingu gaum á Íslandi þar sem hún virðist ekki vera umfangsmikil samkvæmt 

mælingum? 

Mælingar Transparency International eru byggðar á skynjun sérfræðinga á mútum en hér á 

landi er slíkt talið sjaldgæft, en meira um greiðasemi manna á milli. Það gæti hafa dregið úr 

árvekni gagnvart spillingaröflum hér á landi að hér mælist lítil spilling (Bergh o.fl.,2016:3; 

Gunnar H. Kristinsson, 1994:20; Vilhjálmur Árnason o.fl.,2010:132-133).  
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Talið er að norræn velferðarríki séu laus við spillingu, en það er ekki rétt. Ásýnd spillingar 

hefur breyst og erfiðara er að koma auga á hana. En hverjar eru ástæðurnar fyrir því að veita 

spillingu athygli þar sem hún mælist í svona litlum mæli? Ein ástæðan væri sú að þótt spilling 

sé mun minna vandamál í Skandinavíu en í mörgum öðrum löndum þá segir það ekkert til um 

umfangið. Til að vita hvort spilling sé lítið eða stórt vandamál er nauðsynlegt að auka 

þekkingu á spillingu svo búa megi til sterkari stofnanir í öllum löndum. Mælingar á spillingu, 

t.d. vísitalan frá Transparency International, sýnir einungis takmarkaðan samanburð á 

spillingu og því verður að gera rannsókn í hverju landi fyrir sig. Ísland er gott dæmi um hve 

óáreiðanleg umrædd mæling getur verið. Mánuðum eftir fjármálahrunið sögðu fræðimenn að 

frændrækni, klíkuskapur, mismunun og misnotkun á valdi hafi verið orsakavaldur hrunsins. 

Vísitalan náði ekki að fanga þessi vandamál þótt lengi hafi verið vísbending um þetta á 

Íslandi (Bergh o.fl., 2016: 10,12-14). 

Þar sem Ísland er aðili að GRECO ber stjórnvöldum að gangast reglulega undir úttektir sem 

m.a. eiga að stuðla að góðri stjórnsýslu og koma í veg fyrir spillingu. Stjórnvöldum ber að 

skila skýrslum um hvernig brugðist er við athugasemdum sem fram koma frá GRECO 

(Dómsmálaráðuneytið, e.d.1). Eitt af stefnumálum núverandi ríkisstjórnar er að efla traust á 

stjórnmálum og stjórnsýslu (Stjórnarráð Íslands, 2017:19). Nýjasta úttekt GRECO á Íslandi 

birtist í apríl 2018 og tók hún m.a. til æðstu handhafa framkvæmdarvalds og innihélt skýrslan 

níu tillögur að úrbótum sem snéru að þessum hóp. Ábendingar GRECO snérust m.a. um að 

unnin verði stefna til að bæta heilindi og varnir gegn hagsmunaárekstrum 

(Forsætisráðuneytið, 2018).  

Samkvæmt upplýsingum frá forsætisráðuneytinu skilaði Ísland skýrslu til GRECO vegna 

fimmtu úttektarinnar þann 20. janúar sl. Til þess að bregðast við ábendingunum lagði 

núverandi forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir, fram frumvarp til laga á Alþingi þann 22. 

janúar sl. Snýst frumvarpið um varnir gegn hagsmunaárekstrum hjá æðstu handhöfum 

framkvæmdarvalds í Stjórnarráði Íslands (Þingskjal 864, 2019-2020, bls.1-16). Þann 22. júní 

2020 voru samþykkt á Alþingi lög nr. 64 um varnir gegn hagsmunaárekstrum í Stjórnarráði 

Íslands. Lögin öðlast gildi þann 1. janúar 2021 (Lög um varnir gegn hagsmunaárekstrum í 

Stjórnarráði Íslands nr. 64/2020).   

Tilgangur reglugerða um hagsmunatengsl er sá að auka trú almennings á því að hlutdrægni 

ráði ekki afgreiðslu mála hjá hinu opinbera (Andersson o.fl., 2012:8). Þótt opinberir 

starfsmenn búi við ýmis konar utanaðkomandi aðhald þá er það ekki talið nægjanlegt til að 



 

139 
 

tryggja að þeir starfi fyrst og fremst fyrir almenning. Störf þeirra krefjast þess að aðhald komi 

ekki bara að utan heldur að innan líka (Gunnar H. Kristinsson, 2007:220).  

Einkavæðing dregur úr stærð opinbera geirans og með því er dregið úr tækifærum til 

spillingar (Andersson o.fl., 2012:6). Á Íslandi hefur verið rík samstaða um að losa hið 

opinbera út úr rekstri sem betur væri fyrirkomið í höndum einkamarkaðarins. Þrátt fyrir þetta 

hafa verið pólitísk átök um einkavæðingu (Gunnar H. Kristinsson, 2007a:220). Þegar stórar 

breytingar verða á skipulagi opinberrar stjórnsýslu er nauðsynlegt að meta hættuna á spillingu 

og misnotkun á valdi. Til þess að geta dregið úr áhættunni verður að aðlaga og breyta 

stjórnun og eftirliti. Eftirlit er mjög kostnaðarsamt en kostnaður vegna spillingar er það 

einnig. Mikilvægt er að herða ekki eftirliti svo mjög að stjórnsýslan verði óskilvirk, 

lykilatriðið er að finna rétt jafnvægi sem er bæði nauðsynlegt og flókið úrlausnarefni 

(Andersson o.fl.,2012:17). Endurskipuleggja þarf verkefni hins opinbera sem leiða af sér 

spillt athæfi. Umbætur gætu t.d. hafist með skýru, gegnsæju og trúverðugu 

einkavæðingarferli. Þá verður að leggja áherslu á að ráðast gegn spillingu þar sem hún er 

sýnilegust almenningi (Rose-Ackerman, 1999:88). Þær breytingar sem urðu hér á landi vegna 

NPM juku nauðsyn þess að breyta og aðlaga eftirliti en það var ekki gert. Þess í stað komu 

þáverandi stjórnvöld með átakið: „Einfaldara Ísland“. Átakið varðaði hið opinbera regluverk 

og einnig viðmót sem m.a. fyrirtækin mættu hjá hinu opinbera (Páll Hreinsson o.fl., 

2010:221). Þarna var slakað á öllu eftirliti til að slíkt yrði ekki of íþyngjandi.   

Mikilvægasti þáttur hvers samfélags er að skapa umgjörð utan um opinbera ákvarðanatöku 

þar sem dregið er úr hættunni á spillingu. Traust stjórnsýsla getur dregið úr spillingu, eða 

lágmarkað hvata til hennar, og er ein leiðin sú að efla góða stjórnarhætti. Til að svo megi 

verða væri ein aðferðin að láta ákvarðanatöku í hendur óhlutdrægra stjórnenda sem valdir eru 

af embættismönnum í stað stjórnmálamanna þar sem hvatar þeirra og hagsmunir fara ekki 

saman. Í skrifræði er innbyggt eftirlitskerfi á milli embættismanna og stjórnmálamanna. Þar 

sem góðir stjórnarhættir ríkja eru lög virt, embættis- og stjórnmálamenn bera ábyrgð, reynt er 

að bæta hagkvæmni og ráðist er gegn spillingu. Ein af niðurstöðum rannsóknarinnar var á þá 

leið að viðmælendur töldu skýrt að stjórnmálamenn eigi að bera ábyrgð, en sannfæring þeirra 

um að slíkt væri afar sjaldgæft hér á landi var einnig afdráttarlaus. Hún er ekki til staðar.  

Almennt er talið að fyrirtæki eins og bankar ættu að starfa á samkeppnismarkaði og vera ekki 

í ríkiseigu. Það er því jákvætt að losa ríkið út úr rekstri bankastofnana hér á landi. Slíkt var 

gert fyrir hartnær 20 árum síðan og þegar litið er á atburðarrásina varðandi einkavæðinguna 
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hefði margt mátt betur fara samkvæmt niðurstöðu Rannsóknarnefndar Alþingis. Stóru 

ríkisbankarnir sem allir voru komnir í einkaeigu enduðu aftur í eigu hins opinbera og nú eru 

uppi áætlanir um að selja þá aftur. Það er vilji stjórnvalda að vanda til verka og endurtaka 

ekki mistök fortíðar.   

Að ofansögðu er því ekki hægt að staðhæfa að aukin þátttaka Alþingis að aðkomu söluferils 

fjármálastofnana myndi draga úr spillingu. Með því að færa ákvörðunina í hendur 

óhlutdrægra embættismanna og stjórnenda á þeirra vegum væri hægt að auka traust á 

söluferlinu.  

Kjörnir fulltrúar eru kosnir til ábyrgðar og ber því eðli málsins samkvæmt að taka pólitíska 

ábyrgð á ákvörðunum sínum. Það er stefna núverandi ríkisstjórnar að efla traust á 

stjórnmálum á kjörtímabilinu og með yfirlýsingunni er komin ákveðin stefnumörkun í 

málaflokknum. Með lögum um varnir gegn hagsmunaskráningu í Stjórnarráði Íslands er að 

miklu leyti búið til ákjósanlegt og nauðsynlegt aðhald og viðmið. Í æðstu lögum ríkisins er 

sett fram með skýrum hætti hvernig kjörnum fulltrúum ber að fara með vald. Í dag er eftirlit 

með kjörnum fulltrúum á höndum forsætisráðherra. Hér á landi þyrfti að setja á fót stofnun 

sem myndi sjá um eftirlit með kjörnum fulltrúum. Eftirlit er kostnaðarsamt fyrir samfélagið 

en spilling er það líka. Með umræddri eftirlitsstofnun gætu kjörnir fulltrúar, ekki bara æðstu 

embættismenn framkvæmdarvaldsins, treyst því að aðrir væru ekki að taka þátt í spillingu. 

Ný eftirlitsstofnun þyrfti ekki að vera stór í sniðum en um hana þyrfti að ríkja traust og innan 

hennar óhlutdrægni í vinnubrögðum. Svipuð mál fengju svipaða meðferð. Forsætisráðuneytið 

er með málefni sem tengjast ábendingum GRECO en hentugra væri ef slík mál yrðu færð 

undir umrædda stofnun. Eðli málsins samkvæmt er ekki ákjósanlegt að framkvæmdarvaldið 

hafi eftirlit með sjálfu sér. Það er álit höfundar að þessu fyrirkomulagi þyrfti að breyta.  

Þótt mælingar Transparency International séu að mörgu leyti ófullkomnar og spilling sé mæld 

á þröngum forsendum þá er hún samt sem áður ákveðin vísbending um að hér á landi sé meiri 

spilling en t.d. á hinum Norðurlöndunum, þótt hún virðist ekki vera umfangsmikil. 

Transparency International mælir spillingu út frá skynjun á mútum en hér á landi eru 

mútugreiðslur taldar sjaldgæfar. Það er staðreynd að spilling er orðin fágaðri og erfiðara er að 

koma auga á hana. Til þess að greina brotalamir þyrfti að auka rannsóknir á spillingu. Slíkt 

væri gagnlegt m.t.t. mörkunar stefnu í málaflokknum. Í júní sl. urðu lög um varnir gegn 

hagsmunaárekstrum samþykkt á Alþingi. Tíminn mun leiða það í ljós hvort traust á íslenskum 

stjórnmálum komi til með að aukast í kjölfarið.  



 

141 
 

 

 



 

142 
 

10. Lokaorð 

 Hér að framan var gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknar á því hvort tækifæri til 

spillingar gætu leynst í nýjum lögum um sölu fjármálastofnana í eigu hins opinbera. Í 

ritgerðinni var leitast við að skoða hvort tækifæri til spillingar leyndust í nýrri löggjöf um sölu 

fjármálastofnana.  

Niðurstöður ritgerðarinnar sýna fram á að þrátt fyrir að ný löggjöf væri talin til mikilla bóta 

töldu viðmælendur í rannsókninni að það væru ákveðnir gallar í löggjöfinni sem gætu orðið 

tækifæri til spillingar. Niðurstaðan var á þá leið að hér beri ráðherrar og kjörnir fulltrúar ábyrgð 

samkvæmt lögum og að sama skapi væri afar sjaldgæft að þessi ábyrgð væri virk. Einnig var 

niðurstaðan sú að viðmælendur töldu að ríkari aðkoma Alþingis yrði til að draga úr spillingu 

en færði höfundur rök fyrir því af hverju slíkt væri ekki heppilegt. Töldu viðmælendur einnig 

að aðkoma Bankasýslunnar að söluferlinu væri mjög jákvæð. Setti höfundur fram þá hugmynd, 

sem aðferð til að draga úr hættu á spillingu, að ákvörðun um hver mætti kaupa fjármálastofnanir 

væri tekin af hópi óháðra stjórnenda sem valdir væru af stjórn Bankasýslunnar. Rökin fyrir því 

eru m.a. að embættismenn og stjórnmálamenn hafa ekki sömu hvata og stjórnast ekki af sömu 

hagsmunum.  

Rannsóknarspurningin var eftirfarandi: Hverjar eru hætturnar við sölu fjármálastofnana í eigu 

hins opinbera á Íslandi með tilliti til spillingar?  

Með vísan í svör viðmælenda var gerð áhættugreining á nýjum lögum um sölumeðferð ríkisins 

í fjármálafyrirtækjum. Hætturnar væru m.a. þær að völd fjármálaráðherra væru of mikil í 

lögunum og að aðkoma þingnefnda skapaði ekki æskilegt aðhald. Hvað viðkemur of miklum 

völdum fjármálaráðherra í lögunum töldu viðmælendur það vera neikvætt m.t.t. þess að 

ráðherrar eru afar sjaldan látnir sæta ábyrgð hér á landi.  

Niðurstöður ritgerðarinnar sýna galla í löggjöf um sölu fjármálastofnana og hvernig mætti, með 

breytingu á lögum um sölumeðferð, skapa sátt, auka gagnsæi, samstöðu og samráð með sölu 

hins opinbera á þessum samfélagslega mikilvægu stofnunum sem bankastofnanir eru. Hér væru 

ríkir þjóðhagslegir hagsmunir bundnir í því að vel takist til. Er það von höfundar að vandað 

verði til verka við seinni sölu bankastofnana í eigu ríkisins. Þess ber að geta að sölunni hefur 

verið skotið á frest vegna Covid-19.  

Á Íslandi mælist lítil spilling og gæti þetta hafa orðið til þess að dregið hafi úr árvekni gagnvart 

henni hér á landi. Ásýnd spillingar í nútímavæddum vestrænum löndum hefur breyst, hún er 
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orðin fágaðri og erfiðara er að koma auga á hana. Eftirlit er kostnaðarsamt en það hefur sýnt 

sig að kostnaður vegna spillingar er það einnig, jafnvel í löndum þar sem spilling er lítið 

vandamál.  

Það er mat höfundar að ef auka á traust á Alþingi og kjörnum fulltrúum þá verður ýmislegt að 

breytast í íslenskri stjórnsýslu og stjórnmálum. Mikilvægt er að íslensk stjórnvöld marki sér 

trúverðuga stefnu í málum tengdum spillingu. Í slíkri stefnu þarf að vera skýrt með hvaða hætti 

eigi að draga úr spillingu hér á landi og hvernig skuli staðið að því. Samþykkt laga um varnir 

gegn hagsmunaárekstrum voru stórt skref. Til þess að hægt sé að búa til trúverðuga stefnu þarf 

að auka rannsóknir á spillingu til að meta hvar úrbóta sé þörf og hvers konar úrræði myndu 

verða til að lágmarka spillingu að því marki sem slíkt væri mögulegt.  

Reykjavík, 8. september 2020,  

Auður Þórhildur Ingólfsdóttir 
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