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Útdráttur 
 

Í ritgerðinni er fjallað um hvað íslenskir stjórnmálamenn taka sér fyrir hendur eftir að þeir 

ljúka stjórnmálaþátttöku. Þeirri spurningu er velt upp hvort fyrrverandi þingmenn og ráðherrar 

eigi erfitt uppdráttar í atvinnulífinu. Til þess að gera yfirferðina sem ítarlegasta voru Vestur- 

Evrópulöndin og þá sérstaklega Bretland borin saman við Ísland. Fjallað er um menntun 

þingmanna og launagreiðslur í þeim tilgangi að gefa sem skýrasta mynd af því hvar þingmenn 

og ráðherrar almennt standa í þjóðfélaginu. Einnig er virðing í garð Alþingis og 

stjórnmálamanna skoðuð.  

 

Við vinnslu ritgerðarinnar voru viðtöl við þrjá fyrrverandi alþingismenn tekin en það voru þau 

Ásta Möller fyrrum þingmaður, Geir Hilmar Haarde fyrrum þingmaður, forsætisráðherra og 

fjármálaráðherra og að lokum Kolbrún Halldórsdóttir fyrrum þingmaður og umhverfis-

ráðherra. 

 

Niðurstöður ritgerðarinnar leiddu í ljós að fyrrverandi þingmenn og ráðherrar leita oftast aftur 

inn í stjórnsýsluna þ.e. störf á vegum ríkisins en ekki út í einkageira atvinnulífsins. Er það á 

skjön við t.d. Bretland og Norðurlöndin að Finnlandi undanskyldu. Það er því ljóst að 

einkarekin fyrirtæki á Íslandi sækjast ekki eftir þeirri reynslu og þekkingu sem fyrrverandi 

stjórnmálamenn hafa upp á að bjóða fyrst um sinn eftir að stjórnmálaþátttöku er hætt. Þegar 

fyrrum þingmenn hafa verið fjarri stjórnmálum í einhvern tíma aukast líkurnar á því að þeir 

fari til starfa í einkageiranum.  
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Líf eftir stjórnmálaþátttöku á Íslandi 

 

1. Inngangur 
Íslenskir stjórnmálamenn eru jafnan vel þekktir einstaklingar líkt og víðast hvar annars staðar 

í heiminum. Þeir eru opinberar persónur, almannaeign, sem tímabundið helga líf sitt þeim 

tilgangi að koma pólitískum markmiðum sínum á framfæri. Þær eru ýmsar fórnirnar sem 

stjórnmálamenn færa, þeir gefa mikið eftir af einkalífi sínu og þurfa gjarnan að sæta 

afskiptum almennings af fjölskyldu- og einkamálefnum. Þetta allt gera þeir með það eitt fyrir 

augum að skapa betra samfélag, betri skilyrði og betra Ísland. Það er því athyglisvert að velta 

því fyrir sér hvað verður um stjórnmálamenn eftir að þeir segja skilið við stjórnmál? Njóta 

þeir virðingar í samfélaginu eða eru þeir litnir hornauga? Hvert stefna þeir og hvað taka þeir 

sér fyrir hendur? Ræður tilviljun ein hvert leiðin liggur eða feta þeir allir sömu leið? Eiga þeir 

erfitt uppdráttar í atvinnulífinu eða er sú gamalgróna fullyrðing einungis innantóm gróusaga?  

 

Með það að markmiði að kanna líf eftir stjórnmálaþátttöku á Íslandi verður í þessari ritgerð 

reynt að svara ofangreindum spurningum og vangaveltum með ítarlegum hætti.  

 

Í þeirri viðleitni að gera rannsóknina sem markvissasta verður í upphafi ritgerðar farið yfir 

heildarmyndina og kannað hver afdrif þingmanna og ráðherra í Vestur-Evrópu og þá 

sérstaklega Bretlandi, eru eftir að þeir ljúka þingmennsku. Því næst verður athyglinni beint að 

Íslandi þar sem menntun og bakgrunnur íslenskra þingmanna verða krufin til mergjar. Ljóst er 

að menntun skipar gríðarlega stóran sess í atvinnuleit og upphafi nýs atvinnuferils og er því 

mikilvægt að kanna þann áhrifaþátt sérstaklega þegar líf eftir stjórnmálaþátttöku á Íslandi er 

kannað.  

 

Að lokinni umfjöllun um menntun og bakgrunn fyrrum stjónmálamanna verður spjótum beint 

að einni mikilvægustu umfjöllun ritgerðarinnar en það er atvinnulíf fyrrum þingmanna og 

ráðherra. Í þessu samhengi verður ríkistjórn Davíðs Oddssonar frá 1995 – 1999 sérstaklega 

skoðuð en í henni voru 11 ráðherrar sem allir hafa hætt afskiptum af stjórnmálum og verða 

afdrif þeirra allra skoðuð. Því næst verður kannað hvort þingmenn og ráðherrar njóti virðingar 

í samfélaginu og hvort sú virðing hafi mikið gildi þegar þingmennsku er hætt og stefnan tekin 

á atvinnulífið. Laun þingmanna og ráðherra verða svo til skoðunar ásamt eftirlaunum en mjög 
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umdeild eftirlaun til handa þingmönnum og ráðherrum voru samþykkt með 

eftirlaunafrumvarpinu árið 2003 og voru þau lög í gildi í fimm ár. Í lok ritgerðarinnar verða 

áhrif ráðherra á Íslandi og Bretlandi borin saman með það fyrir augum að kanna hverju ber 

saman og hverju ekki en því næst verður efnið dregið saman í niðurstöður. 

 

Til þess að hafa upplýsingasöfun ritgerðarinnar sem ítarlegasta tók höfundur þrjú viðtöl við 

við fyrrverandi stjórnmálamenn. Allir eru þeir fyrrverandi þingmenn og tveir þeirra eru 

fyrrverandi ráðherrar. Þetta eru þau Ásta Möller fyrrum þingmaður, Geir H. Haarde fyrrum 

þingmaður, fjármálaráðherra og forsætisráðherra og að lokum Kolbrún Halldórsdóttir fyrrum 

þingmaður og umhverfisráðherra. Munu hlutar úr þessum viðtölum birtast með reglulegu 

millibili til þess að gefa lesandanum sem besta innsýn inn í viðfangsefnið.  
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2. Líf eftir þingmennsku og ráðherradóm í Vestur-Evrópu 
Til að fá sem besta yfirsýn yfir rannsóknina verður byrjað á því að stækka sjóndeildarhringinn 

og yfirferðin hafin á því að skoða hvað verður um þingmenn og ráðherra í Vestur-Evrópu eftir 

að þeir ljúka sínum pólitíska ferli.  

 

Þegar stjórnmálamenn hverfa úr embættum sínum er hugsanlegt að þeir finni til einhvers 

konar höfnunar eða kvíða. Stjórnmálamennirnir þurfa einnig að horfast í augu við þá 

spurningu hvað muni taka við næst. Þeir geta vonast til þess að komast aftur inn í stjórnmálin 

seinna meir en tölfræðilegar kannanir sýna að þeir sem gegnt hafa ráðherradómi komast 

sjaldan aftur í slíka stöðu í ríkjum Vestur evrópu.1  

 

Ein leið til þess að sigrast á þessu vandamáli er að sleppa því að fara út á vinnumarkaðinn og 

setjast í helgan stein. Menn geta einnig haldið áfram í stjórnmálum en kjósi þeir að fara á 

eftirlaun taka þeir í raun og veru mjög stórt stökk, úr mjög metnaðarfullu og opinberu lífi yfir 

í hæglátt líf fjarri asa samfélagsins og geta sumir einfaldlega ekki tekið þetta stökk. Einnig ber 

að hafa í huga að af fjárhagslegum ástæðum er ekki sjálfgefið að fyrrverandi ráðherrar og 

þingmenn geti leyft sér að hætta. Þegar stjórnmálamenn eru búnir að vera í stjórnmálum í 

einhvern tíma og koma sér upp lífstíl sem í sumum tilfellum er ekki ódýr getur verið erfitt að 

halda honum uppi á eftirlaununum einum saman.  Því neyðast sumir þingmenn og ráðherrar 

til að finna sér ný atvinnutækifæri, til þess eins að halda lífstíl sínum á lofti. 2  

 

Í rannsókn sem Jean Blondel gerði um afdrif ráðherra í Vestur-Evrópu, eftir að þeir missa 

starf sitt, skiptir hann möguleikum fyrrverandi stjórnmálamanna upp í fjóra flokka. Sá fyrsti 

er að þeir geta hætt og farið á eftirlaun, annar möguleikinn er sá að halda áfram í stjórnmálum 

og reyna að komast aftur í fyrri stöðu, sá þriðji er að fara til baka í sitt upprunalega starf og sá 

fjórði er að fara inn á nýjan starfsvettvang og hefja nýjan feril. 3 Í rannsókninni tekur Blondel 

ýmsar breytur með í reikninginn eins og aldur og hvernig stjórnskipunarskipulagi er háttað í 

hverju landi fyrir sig. En niðurstöðurnar voru mjög áhugaverðar. Af þessum fjórum flokkum 

sem talað var um voru aðeins sex prósent sem settust í helgan stein og hinir þrír hóparnir 

skiptust nokkuð jafnt eða 32% héldu áfram í stjórnmálum, 30 % fóru aftur í sama starfið sitt 

og að lokum fóru 33% inn á nýjan starfsvettvang. Það skal tekið fram að hér er verið að tala 

                                                 
1  Blondel (1991), bls. 153. 
2  Blondel (1991), bls. 154. 
3  Blondel (1991), bls. 161. 



8 

um meðaltal og mælist töluverður mismunur á þessu milli landa. Einnig ber að hafa í huga að 

þessi rannsókn er frá árinu 1991 og því gæti landslagið innan þjóðanna verið örlítið breytt í 

dag.  

 

Þeir starfsmöguleikar sem vanalega eru í boði fyrir fyrrverandi ráðherra og þingmenn á 

alþjóðlegum vettvangi eru af ýmsum toga og fjölbreytilegir. Ef stjórnmálamaður ákveður að 

fara aftur í sitt gamla starf jafnvel óviljugur má gefa sér það að hann hafi ekki grætt mikið 

persónulega á veru sinni í stjórnmálum, einungis þeir sem fara í ný og spennandi störf virðast 

hafa grætt virkilega á veru sinni í stjórnmálum.4 Sá starfsvettvangur sem stjórnmálamenn líta 

hvað mest til er einkageirinn, en stórfyrirtæki leitast stundum við að ráða farsæla 

stjórnmálamenn í starf til sín þar sem þeir hafa víðtæka þekkingu og sambönd víðsvegar um 

stjórnsýslu hvers lands fyrir sig og jafnvel inn í alþjóðastofnanir. Oftast eru þetta stórfyrirtæki 

sem jafnan eru í miklum viðskiptum við hið opinbera. Einnig kemur sterklega til greina hjá 

fyrrverandi stjórnmálamönnum að taka að sér starf innan ríkisrekinna fyrirtækja. Þegar ráðið 

er í störf á pólitískum forsendum er mjög algengt að fyrrverandi ráðherrar séu þeir sem græða 

á slíkum ráðningum.5  

 

Að lokum er svo algengt að ráðherrar sækist eftir starfi í alþjóðastofnunum og 

utanríkisþjónustunni. Sameinuðu þjóðirnar, Evrópusambandið og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 

eru allt stofnanir sem fyrrverandi stjórnmálamenn hafa starfað fyrir og fengið þau störf 

einungis að fenginni reynslu stjórnmálanna. Síðan er ekki óalgengt að gamlir stjórnmálamenn 

taki að sér stöðu sendiherra.6  

 

Niðurstaðan sem Jean Blondel kemst að í rannsókn sinni er að ráðherradómur er ekki ávísun á 

farsælan feril eftir stjórnmálaþátttöku fyrir alla, þó það sé það fyrir suma. En fyrir þá ráðherra 

sem gegna embætti í stuttan tíma eru ekki miklar líkur á að ráðherradómurinn muni reynast 

þeim mikil hjálp þar sem aðeins lítið hlutfall af þeim ráðherrum eiga mjög farsælan feril að 

loknum stjórnmálum. 

                                                 
4 Blondel (1991), bls. 168.  
5 Blondel (1991), bls. 169. 
6 Blondel (1991), bls. 169. 
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3. Ráðherrar í Bretlandi 
Í þessum hluta ritgerðarinnar verða breskir forsætisráðherrar sérstaklega til skoðunar og 

kannað hvað þeir taka sér fyrir hendur eftir að þeir hætta í stjórnmálum. Ástæða þess að 

Bretland varð fyrir valinu í þessu samhengi er sú að þar eru stjórnmálamenn þekkt andlit sem 

mikið eru í sviðsljósinu líkt og á Íslandi. Þar að auki hefur gagnrýni verið haldið á lofti um 

tæifæri í Bretlandi eftir stjórnmálaþátttöku síðustu tvo áratugi, þá sérstaklega í 

einkafyrirtækjum. Á meðan  á þessu stendur er fólk innan stjórnsýslunnar að leita í auknum 

mæli til þróunar fyrirtækja og til ráðgjafafyrirtækja.7  

  

Seinna í ritgerðinni verður borið saman hvort einhver marktækur munur sé á því hvernig 

breskum og íslenskum stjórnmálamönnum gengur úti í atvinnulífinu eftir að stjórnmálaferli 

þeirra lýkur. Einnig verða breskir stjórnmálamenn skoðaðir í víðara samhengi og litið til þess 

hvernig þeir spila úr sínum spilum eftir að stjórnmálaþátttöku þeirra lýkur.  

 

Nokkrar leiðir eru fyrir fyrrverandi forsætisráðherra að láta af embætti, ein sú versta er án efa 

að vera sigraður í kosningum. Því gefur þá að skilja að flestir forsætisráðherrar hætti 

afskiptum af stjórnmálum þegar þeir eru sigraðir í kosningum. Sérstaklega í ljósi þess að þeir 

fyrrverandi forsætisráðherrar sem ákveða að vera áfram í stjórnmálum og taka slaginn sem 

leiðtogar stjórnarandstöðunnar eru yfirleitt ekki farsælir, þrátt fyrir að örfáir nái að komast 

aftur til valda.8 Gott dæmi um þetta er John Major en hann var sigraður í kosningum árið 1997 

og var aðeins í stutta stund leiðtogi stjórnarandstöðunar þar sem William Hague tók við af 

honum skömmu eftir kosningar. 

 

Einn þekktasti stjórnmálamaður Bretlands frá upphafi er án nokkurs vafa Margret Thatcher. 

Haft var eftir nánum vini hennar, Lord Charles Powell, að hún hafi ekki verið ekki 

hamingjusöm í einn dag eftir að hún lét af embætti sem forsætisráðherra Bretlands.9 En einn 

af stóru göllum Thatcher var að hún var mjög umdeild og því lenti eftirmaður hennar, John 

Major, í töluverðri krísu árið 1990 þegar er hann komst til valda og var að velta fyrir sér hvað 

hann gæti boðið Margret Thatcher að taka sér fyrir hendur. Hann komst fljótlega að þeirri 

niðurstöðu að hann gæti ekki boðið henni neitt nægilega gott starf. Hann hugsaði með sér 

hvort hún vildi taka það að sér að verða sendiherra í Washington en deilur hennar innan 

                                                 
7 Will Jennings, Lodge og Millo (2007), bls 6. 
8 Theakston (2006), bls 448. 
9 Theakston (2006), bls 448. 
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flokksins og skoðanir hennar á Evrópusambandinu urðu til þess að bæði utanríkisþjónusta og 

staða innan breska Seðlabankans voru óhugsandi. Thatcher þótti einfaldlega of umdeild og of 

skapstór persóna til þess að taka að sér slík störf.10 Þrátt fyrir að Thatcher hafi verið ein 

valdamesta kona Bretlands og forsætisráðherra í meira en áratug var því ekki hægt að finna 

fyrir hana starf innan stjórnsýslunnar. 

 

En hvað gera þá fyrrverandi forsætisráðherrar í Bretlandi sem ekki geta þegið starf áfram 

innan stjórnsýslunnar? Ferðalög, heimsóknir, ráðstefnur, ræðuhöld og fyrirlestrar eru helstu 

dagskrárliðir hjá fyrrverandi breskum ráðherrum nú til dags.11 Það er þó annar möguleiki sem 

jafnan hefur reynst vel fjárhagslega og hefur jafnan verið vinsæll hjá breskum 

stjórnmálamönnum en það er ýmist að segja sína sögu í ævisögum eða skrifa bækur, pistla og 

ritgerðir um þjóðmál eða alþjóðastjórnmál. Dæmi um þetta er áðurnefnd Margret Thatcher en 

hún skirfaði 900 blaðsíðna ævisögu þar sem hún græddi heilar 3,5 milljónir punda.12  

 

En það eru þó ekki allir fyrrverandi forsætisráðherrar í Bretlandi sem enda ferilinn á að skrifa 

ævisögur af fornri frægð en fyrrnefndur John Major er ágætis dæmi um breskan 

stjórnmálamann sem kunni að hætta í stjórnmálum. Hann varð forsætisráðherra aðeins 47 ára 

og hætti 55 ára. Eftir hans síðasta dag í stjórnmálum snéri hans sér strax að viðskiptum og 

hefur nú grætt umtalsverðar fjárhæðir með Carlyle Group, sem er öflugur bandarískur 

viðskiptahópur.13 

 

Einnig hefur John Major haldið sig fyrir utan kastljósið og gleymdist fljótt í augum hins 

venjulega Breta því vinsældir Tony Blair og New Labour voru miklar í upphafi og ríkistjórnir 

Major taldar vanhæfar og óvinsælar.14 Hægt er að leiða líkur að því að Major hafi tekist betur 

upp í atvinnulífi Bretlands með því hafa hljótt um sig og nýta sér þau sambönd sem hann fékk 

sem forsætisráðherra. Þó hann hafi ekki verið vinsæll meðal almennings þá var hann ekki eins 

umdeildur og til dæmis Thatcher.   

 

Þegar niðustöður úr rannsókn Blondels, sem við minntumst á í kaflanum hér á undan, eru 

teknar saman um Bretland koma nokkrir áhugaverðir punktar í ljós. Það sem er óneitanlega 

                                                 
10 Theakston (2006), bls. 452. 
11 Theakston (2006), bls. 450. 
12 Theakston (2006), bls. 453. 
13 Theakston (2006), bls. 454. 
14 Heppel (2007), bls. 382. 
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sérstakt við breska ráðherra er að þeir hætta að meðaltali um sextugt sem þykir hvað hæst 

meðal Vestur-Evrópu þjóða, en aðeins Ítalía er með jafnháan aldur.15 Þrátt fyrir þetta segir 

rannsókn Blondels að breskir ráðherrar, ásamt döskum, norskum, hollenskum, austurískum og 

sænskum ráðherrum, séu þeir stjórnmálamenn sem eru hvað líklegastir til þess að hefja nýjan 

feril að loknum stjórnmálum. 

 

Þessi stutta yfirferð yfir breska ráðherra segir okkur að þrátt fyrir að breskir stjórnmálamenn 

hætti seinna sem ráðherrar þurfi það alls ekki að hindra frekari þátttöku á nýjum vettvangi. 

Einnig virðist það skipta töluverðu máli að stjórnmálamenn séu ekki umdeildir þegar kemur 

að möguleikum þeirra á nýjum störfum eftir ráðherradóm.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
15 Blondel (1991), bls. 161. 
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4. Menntun þingmanna og ráðherra á Íslandi   
Til að rannsaka grunnspurninguna í þessu viðfangsefni, hvernig þingmönnum eða ráðherrum 

vegnar í atvinnulífinu eftir að stjórnmálaferli þeirra er lokið, er mikilvægast að byrja á 

byrjuninni og skoða menntun þingmanna, því eins og flestir vita skiptir menntun gríðarlega 

miklu máli úti í atvinnulífinu. Í þessum kafla verður því menntun núverandi alþingismanna 

skoðuð ítarlega og lagt mat á hvort þingmenn séu upp til hópa með mikla eða litla menntun.  

 

Frá unga aldri er byrjað að brýna fyrir ungu fólki hversu mikilvæg menntun sé. Foreldrar 

segja börnum sínum að lykillinn að velgengi sé í raun að standa sig vel og samviskusamlega í 

námi. Á opinberum vef Hagstofunnar er að finna brot úr skýrslu á vegum OECD sem ber 

nafnið Education at a Glance og er frá árinu 2005. Í ritinu má finna margvíslegar upplýsingar 

um menntun í 30 aðildarríkjum stofnunarinnar. Einnig er þar að finna tölur frá 20 löndum 

utan OECD og veitir hluti gagnanna upplýsingar um menntun um 2/3 hluta íbúa heimsins. 

Tölurnar eru aðallega frá skólaárinu 2002-2003.16  

 

Í skýrslunni kemur fram að meðallengd á skólagöngu OECD ríkja er 17,3 ár. Íslenskir drengir 

geta vænst þess að sækja skóla að meðaltali í 18,2 ár en stúlkur í 20,2 ár. Munurinn á 

væntanlegri skólagöngu drengja og stúlkna á Íslandi er með því mesta sem þekkist í OECD 

ríkjunum. Margir Íslendingar sækja skóla eftir að hefðbundnum skólaaldri lýkur. Þannig er 

rúmlega þriðjungur aldurshópsins 20-29 ára (35,6%) í námi og tæplega tíundi (9,6%) hver 

íbúi á aldrinum 30-39 ára. Nemendum á háskólastigi hefur fjölgað hratt undanfarin ár á 

Íslandi, eins og í mörgum OECD löndum. Frá 1995 til 2003 fjölgaði nemendum á háskólastigi 

á Íslandi um 83% .17  

 

Aftur á móti er hægt að finna á vefsíðu Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins, tölur sem eiga 

uppruna sinn í samræmdum vinnumarkaðskönnunum evrópskra hagstofa. 

 

 

 

 

                                                 
16 Útgáfa OECD ritsins Education at a Glance 2005. Hagstofa Íslands. Sótt þann 3. mars af 
http://www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=1319. 
17 Útgáfa OECD ritsins Education at a Glance 2005. Hagstofa Íslands. Sótt þann 3. mars af 
http://www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=1319. 
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Tafla 1. 

Menntunarstig og atvinnuþáttaka einstaklinga á aldrinum 25 - 
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18 

Þar kemur fram, eins og sést í töflu 1.1., að hlutfall Íslendinga á aldrinum 25 – 64 ára sem 

hafa ekki lokið formlegri framhaldsskólamenntun, var 37% árið 2006 á meðan það var 30% 

að meðaltali í aðildarlöndum Evrópusambandsins, 18% í Danmörku, 20% í Finnlandi, 12% í 

Noregi og 16% í Svíþjóð.19 

 

Þegar síðan er horft yfir tölur um atvinnuþátttöku þessa sama hóps má sjá að átta af hverjum 

tíu Íslendingum voru starfandi á viðmiðunartímanum. Meðal annarra Norðurlandaþjóða var 

hlutfall starfandi einstaklinga í þessum hópi nokkru lægra. Hæst var það í Danmörku eða 61% 

en lægst í Finnlandi eða 46%. Að meðaltali voru 48% einstaklinga á aldrinum 25 – 64 ára, 

sem ekki hafa lokið formlegu framhaldsskólaprófi, starfandi í aðildarlöndum 

Evrópusambandsins árið 2006.20   

 

Þrátt fyrir þetta, telja þeir fyrrverandi þingmenn sem rætt var við vegna ritgerðarinnar að 

löggjafarvaldið, í okkar tilfelli Alþingi, eigi að endurspegla þverskurð samfélagsins, þ.e. að 

allar stéttir og allir hópar eigi í raun og veru að hafa sinn fulltrúa á þingi sem gerir það að 

verkum að einhver hluti þingsins eigi í raun að vera lítið sem ekkert menntaðir.21 En eins og 

fyrrnefndar tölur segja okkur, bæði frá Eurostat og OECD  þá eiga þingmenn okkar á Alþingi 

að vera frekar vel menntaðir en einnig þó nokkuð um fólk sem aðeins hefur lokið 

grunnmenntun eigi þverskurðurinn að vera sem bestur. 
                                                 
18 Eurostat. Emplyment rate, by highest level of education atteined. And persons with low educational attainment 
by age group. Sótt 9. mars 2010 á http://epp.eurostat.ec.europa.eu . 
19 Guðfinna Harðardóttir (2008), bls 92.  
20 Guðfinna Harðardóttir (2008), bls 92.  
21 Munnleg heimild: Ásta Möller og Geir H. Haarde. 
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Í viðtali sem tekið var við Ástu Möller, fyrrverandi þingmann, þar sem hún var spurð hvort 

háskólapróf ætti að vera skilyrði fyrir því að geta orðið þingmaður eða ráðherra svarar hún 

m.a. að henni fyndist að svo ætti ekki að vera og að mjög mikilvægt væri að þingið myndi 

endurspegla allt samfélagið. Tók hún meðal annars dæmi um það að fólk sem væri hámenntað 

myndi treysta á þingmanninn sem væri einnig hámenntaður til að skilja sínar aðstæður og vera 

sinn fulltrúi á þingi. En einnig væri mjög mikilvægt að fólk sem væri í láglaunastörfum myndi 

finna að þingið væri með fulltrúa sem myndi skilja þeirra sjónarmið. Að lokum tók hún fram 

að hún hefði séð mjög menntaða þingmenn sem ekki hefðu geta höndlað þingmannastarfið 

jafnt við þá sem væru lítið sem ekkert menntaðir. Þetta veltur allt á einstaklingnum.22 

 

Geir H. Haarde fyrrverandi forsætisráðherra fékk sömu spurningu og Ásta og hann svaraði 

spurningunni neitandi, sagði að menntun ætti ekki að vera skilyrði. Að hans mati er það partur 

af lýðræðinu að Alþingi eigi að geta tekið á móti öllum, menn ættu að geta fengið að spreyta 

sig á þessum vettvangi óháð menntun. Að mati Geirs er sannleikurinn sá að háskólapróf er 

ekki endilega besta nestið þegar menn fara út í stjórnmálin, almennir eiginleikar geta vel 

vegið upp á móti menntun. Geir tók það líka fram að fólk mætti ekki misskilja hlutverk 

ráðuneytanna, hér á Íslandi var stundum gert gis að því að fjármálaráðherra væri dýralæknir 

og viðskiptaráðherrann væri sagnfræðingur, en staðreyndin er sú að ráðherrarnir koma í 

ráðuneytin í gegnum framkvæmdarvald ríkistjórnarinnar og í hverju ráðnuneyti er starfandi 

fólk sem er með þá menntun sem hvert ráðuneyti þarf.23 

 

Að lokum svaraði Kolbrún Halldórsdóttir sömu spurningu en að hennar mati á menntun alls 

ekki að vera skilyrði, mestu máli skipti að á þingi sitji einstaklingar með yfirgripsmikla og 

fjölbreytilega reynslu úr samfélaginu sem við búum í. Hún sagði einnig að Alþingi hefði lítið 

að gera við unga þingmenn og ennþá minna að gera við reynslulitla og unga ráðherra. Hún 

telur það stafa af því að ungu fólk sem er að koma sér upp fjölskyldu á milli þrítugs og fertugs 

er engum greiði gerður með að vera í pólitík á þeim aldri, það getur einfaldlega reynst fólki 

ofviða og hætta á því að fólk brenni út í stjórnmálum. Henni finnst ekki óeðlilegt að Alþingi 

og ríkistjórnin væri að miklum meirihluta skipað fólki sem er á miðjum aldri og þar yfir. 

Kolbrún tekur dæmi um þetta og segir samfélög í gegnum söguna alltaf hafa byggst upp á 

                                                 
22 Munnleg heimild: Ásta Möller. 
23 Munnleg heimild: Geir H. Haarde. 
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öldungaráðum og því væri ekki óeðlilegt ef þingmenn og ráðherrar þessa lands væru með 

mikla reynslu og búnir að lifa tímana tvenna.24 

 

Ásta var einnig spurð að því hvort það ætti að vera skilyrði að þingmenn og þá sérstaklega 

ráðherrar gætu tjáð sig á ensku. Svar hennar við spurningunni var að enskukunnátta ætti ekki 

að vera skilyrði. Þó það gæti klárlega hjálpað þingmanninum í sínu starfi að hafa góða 

enskukunnáttuþá ætti slíkt ekki að vera skilyrði. Tók hún sem dæmi að franskir 

stjórnmálamenn töluðu bara frönsku hvar sem þeir kæmu fram á alþjóðavettvangi.25 Geir H. 

Haarde var mjög sammála Ástu, sagði það auðvitað vera heppilegt og æskilegt en ekki kröfu. 

Geir sagði það algengt í útlöndum að stjórnmálamenn töluðu bara sitt móðurmál þrátt fyrir að 

hafa verið ráðherrar. Máli sínu til stuðnings tók hann dæmi um norskan fjármálaráðherra sem 

talaði einungis norsku og var því ætíð með túlk með sér á ráðstefnum sem fóru fram á 

erlendum tungumálum, það kom ekki að sök að hans mati.26 

 

Kolbrún Halldórsdóttir var hins vegar á þeirri skoðun að öll tungumálakunnátta væri 

gríðarlega mikilvæg í stjórnmálum sem og flestum öðrum störfum. Hún sagði það mjög 

mikilvægt og ætti í raun að vera skilyrði að í það minnsta ráðherrar ættu að geta tjáð sig á 

ensku og ekki síður einu Norðurlandamáli. Máli sýnu til stuðnings sagði hún að mikið erlent 

samstarf væri á meðal ráðherra í heiminum og því mikilvægt að þar gætu farið fram góð 

samskipti.27 

 

En er þeirri þumalfingurreglu að Alþingi skulu endurspegla samfélagið fylgt eftir í 

framkvæmd? Sumir hafa jórtrað þá tuggu að Alþingi sé í raun bara samansafn af fyrrverandi 

sjómönnum og lögfræðingum en sannleikurinn er því fjarri. Til að skoða menntunarstig 

núverandi alþingismanna var bakgrunnur þeirra skoðaður í alþingismanntatalinu á opinberum 

vef Alþingis og tekinn saman í einfalt stöplarit. 

 

 

 

 

 
                                                 
24 Munnleg heimild: Kolbrún Halldórsdóttir. 
25 Munnleg heimild: Ásta Möller. 
26 Munnleg heimild: Geir. H. Haarde. 
27 Munnleg heimild: Kolbrún Halldórsdóttir. 
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Tafla 2. 

Menntunarstig Þingmanna
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Eins og taflan sýnir eru niðurstöðurnar mjög áhugaverðar. Heilir 50 þingmenn hafa lokið 

námi á háskólastigi. Það verður að teljast nokkuð hátt hlutfall að 79,3% þingmanna hafa lokið 

námi á háskólastigi. 20 af þessum 50, eru með grunnnám, þ.e. BA – BS – B.ed og 25 

þingmenn er búnir með nám á Mastersstigi. Fimm þingmenn eru svo með doktorsgráðu sem 

er æðsta menntunarstigið.  

 

Þetta skilur eftir 13 þingmenn sem ekki hafa lokið námi á háskólastigi. Þrír af þessum 13 hafa 

þó lokið svokölluðu verknámi t.d. rafvirkja eða eitthvað slíkt. Sjö þingmenn hafa síðan lokið 

við stúdentspróf og að lokum hafa heilir þrír þingmenn einungis lokið grunnskólaprófi eða í 

raun bara klárað skólaskylduna. Þetta sýnir okkur í raun og veru að dreifingin á 

menntunarstigi inni á Alþingi er mikil þó svo að háskólamenntað fólk sé í miklum meirihluta, 

þverskurðurinn er því ansi góður.  

 

En hvað eru þingmenn að læra í háskóla? Hér að ofan minntumst við á gamla tuggu sem gaf 

til kynna að aðeins lögfræðingar og sjómenn væru á Alþingi. Með sömu aðferð og áður, þ.e. 

með hjálp alþingismannatalsins, tókum við saman í töflu hvað þingmenn væru nákvæmlega 

að leggja stund á í framhaldsnámi. 

 

 

 

 

                                                 
28Þingmenn og embætti. Alþingi Íslands. Sótt 9. mars af http://www.althingi.is/dba-
bin/thmn.pl?lthing=.&tegund=%DE&nuvam=1. 
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Tafla 3. 

Námsleiðir þingmanna
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Eins og sjá má á töflu 3 eru heilar 19 námsleiðir sem þingmenn hafa valið sér, allt frá 

listasögu til lögfræði. Algengasta menntunin er lögfræði en níu þingmenn eru menntaðir á því 

sviði. Fast á hæla lögfræðinnar kemur síðan hagfræðimenntun en sjö þingmmenn eru 

menntaðir í hagfræði. Þannig eru í raun rúmlega 25% þingmanna annað hvort lögfræði- eða 

hagfræðimenntaðir. Athygli vekur að fleiri þingmenn eru menntaðir kennarar heldur en 

stjórnmálafræðingar.  

 

Það sem þessi stutta yfirferð okkar hefur leitt í ljós um menntun þingmanna er að þeir þrír 

fyrrverandi þingmenn sem vísað var til í þessum kafla eru allir sammála um að menntun eigi 

alls ekki að vera skilyrði til þess að komast inn á þing þar sem þau virðast vilja tryggja góðan 

þverskurð af samfélaginu inni á Alþingi. Einn þingmannanna sem rætt var við vildi þó gera þá 

kröfu að í það minnsta ráðherrar gætu tjáð sig vel á ensku og einu norðurlandamáli. Aðrar 

niðurstöður eru þær að þingmenn eru flestir vel menntaðir einstaklingar, eða um 80% þeirra 

hafa lokið námi á háskólastigi. Því ætti menntun ekki að standa í vegi fyrir þingmönnum og 

ráðherrum að standa sig vel á vinnumarkaðnum að lokinni þingmennsku og ráðherradómi.  

 

 

 

 

                                                 
29 Þingmenn og embætti. Alþingi Íslands. Sótt 9. mars af http://www.althingi.is/dba-
bin/thmn.pl?lthing=.&tegund=%DE&nuvam=1. 
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5. Atvinnulíf eftir þingmennsku   
Þá víkjum við að einum mikilvægasta kafla þessarar ritgerðar; hvað nákvæmlega gera 

þingmenn og ráðherrar eftir að stjórnmálaþátttöku lýkur og aukinheldur, eiga þeir erfitt 

uppdráttar í atvinnulífinu vegna fyrrverandi stöðu sinnar eða njóta þeir góðs af henni? Þessu 

verður reynt að svara á stuttan og skilmerkilegan hátt.  Til þess að geta sannreynt þetta á sem 

bestan hátt verða skoðaðir allir þeir ráðherrar sem áttu sæti í 29. ríkisstjórn Íslands sem einnig 

var önnur ríkisstjórn Davíðs Oddssonar og starfaði frá árunum 1995 – 1999. Allir þeir 

ráðherrar sem áttu sæti í þeirri stjórn eru í dag hættir afskiptum af stjórnmálum og er þannig 

unnt að leggja mat á hvernig þeim hefur gengið að fóta sig í atvinnulífinu eftir 

stjórnmálaþátttöku. 

 

Þegar þingmenn og ráðherrar hætta í stjórnmálum er í raun tvennt í stöðunni. Það fyrsta er að 

fara aftur í gamla starfið sem þeir voru í áður en þeir byrjuðu að skipta sér af stjórnmálum. En 

sumir segja að með því að fara aftur í gamla starfið þá menn ekki grætt neitt persónulega á því 

að vera þingmenn eða ráðherrar. Hinn kosturinn er svo að hefja nýjan feril á nýjum vettvangi, 

það getur t.d. verið innan stjórnsýslunnar eins og sendiherra eða farið yfir í einkageiran og 

stórfyrirtækin.30 Einkageirinn gæti séð hag sinn í því að fá gamla stjórnmálamenn í lið með 

sér vegna þeirra sambanda og þess tengslanets sem fyrrverandi ráðherrar eða þingmenn hafa 

fengið í starfi sínu. En er það raunin á Íslandi – eru fyrrverandi stjórnmálamenn á Íslandi að 

rata út í umsvifamikil viðskipti? 

 

Í þeirri viðleitni að svara ofangreindum spuningum var ákveðið að fara ofan í kjölinn og 

skoða þá ráðherra sem sátu í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar á árunum 1995- 1999 en líkt og 

fram kom hér að ofan er engin þeirra í stjórnmálum lengur. Eftirfarandi er listi yfir þá 

einstaklinga sem  sátu í umræddri ríkisstjórn en fjallað verður lítillega um afdrif hvers og eins 

eftir þingmennsku og ráðherrastörf.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Blondel (1991), bls 155. 
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Ríkistjórn Davíðs Oddssonar frá 1995 – 1999 
• Davíð Oddsson – Forsætisráðherra 
• Halldór Ásgrímsson – Utanríkisráðherra 
• Björn Bjarnason – Menntamálaráðherra 
• Finnur Ingólfsson – Iðnaðar-og viðskiptaráðherra 
• Friðrik Sophusson – Fjármálaráðherra til 16.04.1998 
• Geir H. Haarde – Fjármálaráðherra frá 16.04.1998 
• Guðmundur Bjarnason – Umhverfisráðherra og landbúnaðarráðherra til 11.05.1999 
• Halldór Blöndal – Samgönguráðherra 
• Ingibjörg Pálmadóttir – Heilbrigðisráðherra 
• Páll Pétursson – Félagsmálaráðherra 
• Þorsteinn Pálsson – Dóms- og kirkjumálaráðherra og sjávarútvegsráðherra til 

11.05.1999  
31 

 

Davíð Oddsson: Saga Davíðs Oddssonar er flestum kunn en hann var skipaður 

Seðlabankastjóri að loknum sínum pólitíska ferli. Í kjölfar bankahrunsins árið 2008 og þá 

sérstaklega með tilkomu nýrrar ríkisstjórnar í aðdraganda kosninganna vorið 2009 varð hann 

mjög valtur í sessi og yfirgaf stöðu Seðlabankastjóra árið 2009. Hann var svo ráðinn ritstjóri 

Morgunblaðsins 24. september 2009 ásamt Haraldi Johannessen.32 

 

Halldór Ásgrímsson: Hætti afskiptum af stjórnmálum árið 2006. Hann tók við stöðu 

framkvæmdastjóra Norrænu ráðherranefndarinnar þann 1. janúar 2007.33 

 

Björn Bjarnason: Ákvað að gefa ekki kost á sér til áframhaldandi þingsetu fyrir 

kosningarnar 2009. Hann hefur verið virkur í þjóðfélagsumræðunni síðan þá en hefur ekki 

tekið að sér neitt starf þegar þetta er ritað. 

 

Finnur Ingólfsson: Eftir að Finnur hætti afskiptum af stjórnmálum árið 1999 var hann 

skipaður Seðlabankastjóri 1. janúar 2000. Hann hætti í Seðlabankanum árið 2003 og gerðist 

athafnamaður og var mjög umsvifamikill í viðskiptalífinu. Hann var hluti af þeim hóp sem 

                                                 
31Annað ráðuneyti Davíðs Oddssonar 23. apríl 1995 - 28. maí 1999. Sótt þann 4. mars af 
http://www.stjornarrad.is/rikisstjorn/nr/29. 
32 Davíð og Haraldur ritstjórar. Mbl.is. Sótt þann 5. mars af 
http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2009/09/24/david_og_haraldur_ritstjorar/.  
33 Halldór Ásgrímsson. Norræna ráðherranefndin. Sótt þann 5. mars af http://www.norden.org/is/norraena-
rathherranefndin/framkvaemdastjorinn/halldor-asgrimsson. 
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nefndur var S-hópurinn og keypti Búnaðarbankann af íslenska ríkinu. Hann hélt áfram og var 

forstjóri VÍS um tíma sem og stjórnarformaður Icelandair Group.34 

 

Friðrik Sophusson: Hætti afskiptum af stjórnmálum 16. apríl 1998 og var ráðinn forstjóri 

Landsvirkjunar þann 16. júlí sama ár. Hann var í því starfi í heil tólf ár eða allt til ársins 

2010.35 Hann var svo kjörinn stjórnarformaður Íslandsbanka þann 25 janúar 2010.36 

 

Geir H. Haarde: Sá sem tók við af Friðriki Sophussyni í fjármálaráðuneytinu var Geir H. 

Haarde, en hann hætti afskiptum af stjórnmálum í kjölfar kosninganna 2009. Geir er sjálstætt 

starfandi í augnablikinu en býst við að möguleikar sínir séu ágætir á vinnumarkaðnum þó að 

lítið hafi á það reynt frá því að hann hætti. Hann telur þó að sú reynsla og þau sambönd sem 

hann hafi fengið í gegnum stjórnmálaferilinn í útlöndum séu mjög verðmæt og gæti nýst vel í 

atvinnulífinu.37 

 

Guðmundur Bjarnason: Hætti afskiptum af stjórnmálum 11. maí 1999 og var skömmu síðar 

ráðinn í starf forstjóra Íbúðalánasjóðs. Hann gegnir því starfi enn þann dag í dag.38 

 

Þorsteinn Pálsson: Hætti á sama tíma og Guðmundur Bjarnason og tók hann þá við starfi 

sendiherra í London. Hann var síðar sendiherra í Kaupmannahöfn en hætti störfum sem 

sendiherra árið 2005.39 Hann var síðan ráðinn ritstjóri Fréttablaðsins þann 31. janúar 2006 og 

var í því starfi fram á mitt ár 2009. 40 

 

Halldór Blöndal: Sat á Alþingi til ársins 2007. Skömmu síðar var hann kjörinn formaður 

bankaráðs Seðlabankans og var í því embætti til ársins 2009.41 

 
                                                 
34 Finnur Ingólfsson kaupir Frumherja. Mbl.is Sótt þann 5. mars af 
 http://www.mbl.is/mm/vidskipti/frettir/2007/06/01/finnur_ingolfsson_kaupir_frumherja/. 
35 Friðrik Sophusson ráðinn forstjóri. Morgunblaðið. Frétt 16. júlí 1998 á bls 4. um ráðningu Friðriks. 
Sophussonar í stöðu forstjóra Landsvirkjunar. 
36Friðrik Sophusson stjórnarformaður Íslandsbanka.Vb.is. Sótt þann 6. mars af  http://www.vb.is/frett/3/58387/.  
37 Munnleg heimild: Geir H. Haarde. 
38 Tveir ráðherrar láta af embætti í dag. Mbl.is. Sótt þann 6. mars af 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=466852. 
39 Tveir ráðherrar láta af embætti í dag. Mbl.is. Sótt þann 6. mars af 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=466852. 
40 Þorsteinn Pálsson ritstjóri Fréttablaðsins. Blaðamannafélag Íslands. Sótt þann 6. mars af 
http://www.press.is/news/thorsteinn_palsson_ritstjori_frettabladsins/ . 
41 Kosið í nýtt Seðlabankaráð. Mbl.is. Sótt þann 6. mars af 
http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2007/06/13/kosid_i_nytt_sedlabankarad/. 
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Ingibjörg Pálmadóttir: Sat á Alþingi til ársins 2001. Hún var síðan árið 2003 ráðin sem 

fulltrúi sjúklinga á Landspítalanum. Hún hefur einnig gengt trúnaðarstörfum fyrir 

Hjartavernd. Hún starfar nú sem framkvæmdarstjóri Velferðarsjóðs barna. 42 

 

Páll Pétursson: Hætti afskiptum af stjórnmálum í kjölfar kosninganna 2003 eftir að hafa 

fallið í prófkjöri skömmu áður. Hann var svo skipaður formaður nýrrar Lyfjaverðsnefndar í 

október sama ár en hlutverk nefndarinnar er að ákvarða hámarksverð á lyfseðilsskyldum 

lyfjum og öllum dýralyfjum í heildsölu og smásölu.43 

 

Í þessari ríkistjórn áranna 1995 – 1999 voru 11 ráðherrar sem allir voru einnig þingmenn á 

sama tíma. Eins og fyrr segir eru þeir allir hættir afskiptum af stjórnmálum í dag en það sem 

vekur athygi höfundar er hversu algengt það er að fyrrverandi ráðherrar leiti aftur inn í 

stjórnsýsluna eftir ráðherradóm en ekki út í atvinnulífið. Þannig byrjuðu 9 af 11 ráðherrum úr 

umræddri ríkistjórn á því að starfa áfram fyrir hið opinbera á hinum ýmsu vettvöngum, sem 

sendiherrar eða sem háttsettir stjórnendur í ríkisfyrirtækjum eins og Íbúðalánasjóði eða 

Landsvirkjun. Þeir tveir sem standa eftir, Björn Bjarnason og Geir H. Haarde, hafa enn ekki 

tekið að sér neitt starf enda stutt síðan þeir hættu afskiptum af stjórnmálum. Þó er rétt að 

árétta að fjórir af þessum einstaklingum hafa síðan þá farið út í einkageiran, þau Ingibjörg 

Pálmadóttir, Davíð Oddsson, Þorsteinn Pálsson og Finnur Ingólfsson en sá síðastnefndi hefur 

þótt einkar umsvifamikill í viðskiptalífinu. Það vekur einnig athygli hve óalgengt það er að 

fyrrverandi ráðherrar fari beint á eftirlaun þegar þeir láta af embætti.  

 

En hvernig upplifðu fyrrverandi þingmenn og ráðherrar þetta ástand að þurfa leita sér að 

annarri vinnu eftir að hafa hætt í stjórnmálum? Við byrjuðum á að spyrja Ástu Möller hvernig 

hún hefði upplifað möguleika sína á vinnumarkaðinum eftir að hún hætti stjórnmálaþátttöku. 

 

Ásta sagði að sér hafi tekist ágætlega til: ,,Þetta voru ekki nema þrír mánuðir sem ég var án 

atvinnu”. Hún segir það hafa unnið með sér að hún hafi haft fjölbreyttan bakgrunn og það hafi 

hjálpað hjálpað henni mikið. Hún segist vita um dæmi af nokkrum þingmönnum sem duttu af 

þingi í kosningunum 2009 sem hafi lent í vandræðum með að fá vinnu. Hún segir það hafa 

loðað við fyrrverandi þingmenn að þeir ættu erfitt með að komast aftur út í atvinnulífið: 
                                                 
42 Fulltrúi sjúklinga tekinn til starfa. Mbl.is. Sótt þann 7. mars af 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=731116. 
43 Páll Pétursson nýr formaður Lyfjaverðsnefndar. Mbl.is. Sótt þann 10. mars af 
http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2003/10/03/pall_petursson_nyr_formadur_lyfjaverdsnefndar/. 
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,,Stundum hefur mönnum verið reddað fyrir horn, eins og með sendiherrastöðum eða störfum 

innan ríkisstofnana”. Hún segir þetta hafa verið umhugsunarefni hjá sér því t.d. í Noregi eru 

fyrrverandi þingmenn og ráðherrar mjög eftirsóttir inn í einkafyrirtæki vegna þekkingar þeirra 

á stjórnsýslunni og góðs tengslanets á alþjóðavettvangi – þegar hún er spurð hvers vegna þetta 

sé svona hér á landi segir hún það mikið umhugsunarefni en hugsanlega þó að 

stjórnmálamenn séu mjög opinberar persónur og stundum umdeildar sem gerir þeim erfitt um 

vik að koma sér fyrir í atvinnulífinu. Þegar Ásta er svo spurð að því hvernig sú reynsla sem 

hún hafi öðlast í stjórnmálum hafi nýst henni segir hún að hún hafi nýst mjög vel því hún gefi 

einkar góða innsýn inn í samfélagið.44  

 

Kolbrún Halldórsdóttir fékk sömu spurningar og Ásta Möller. Hún segir möguleika almennt á 

vinnumarkaði slæma í dag þannig að erfitt sé að svara þessari spurningu. Kolbrún segist hafa 

sótt um tvö störf eftir að hún féll út af þingi sem bæði voru í opinbera geiranum, annars vegar 

um stöðu Þjóðleikhússtjóra og hins vegar um stöðu þjóðgarsvarðar á Þingvöllum og var 

hafnað í bæði skiptin. Hún segist hafa verið mjög ósátt með að hafa ekki fengið síðarnefnda 

starfið þar sem hún taldi sig hæfustu manneskjuna – en grunar að hún hafi ekki fengið starfið 

vegna þess að hún sé opinber pólitísk persóna. Hún segir að öll reynsla komi sér ákaflega vel, 

en sú reynsla sem hún hafi fengið í því að hafa verið í stjórn þingflokks í 10 ár sé umtalsverð 

stjórnunarreynsla. Kolbrún segir að nefndarseta t.d. í menntamála- og umhverfisnefnd til 

lengri tíma á Alþingi gefi gríðarlega mikla innsýn og þekkingu inn í þessa tvo málaflokka og 

auðvitað geti yfirgripsmikil þekking á þeim málaflokkum nýst henni ákaflega vel. Að lokum 

segir Kolbrún að hennar háskólamenntun hafi verið tekin út á síðustu 10 árum með því að 

starfa í stjórnmálum því þekkingin og reynslan sem hún hefur öðlast sé svo mikil. 

 

Ef þessi er kafli er skoðaður í heild sinni eru nokkrir hlutir sem virðast standa upp úr. Íslenskir 

stjórnmálamenn virðast oftast fara aftur inn í opinbera geirann þegar þeir ljúka 

stjórnmálaþátttöku en ekki út í einkageiran. Mökuleikarnir á því að þeir fari út í einkageirann 

aukast svo seinna á atvinnuferlinum eins og raunin var hjá þeim Finni Ingólfssyni, Ingibjörgu 

Pálmadóttur, Davíð Oddssyni og Þorsteini Pálssyni. Þessi stutta rannsókn um atvinnulíf eftir 

þingmennsku leiðir ekki í ljós að fyrrverandi stjórnmálamenn eigi erfitt með að fá vinnu 

heldur leiðir hún meira í ljós að þeir virðast ekki leita beint út í einkageirann sem er t.d, ólíkt 

því sem gerist hjá t.d. Bretum, Svíum og Norðmönnum samkvæmt rannsókn Blondels sem 

                                                 
44 Munnleg heimild: Ásta Möller. 
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talað var um í kafla tvö.45 Það sem höfundur tekur eftir er að í þeim viðtölum sem hann tók 

fyrir ritgerðina voru viðmælendur alltaf sammála um að reynslan sem fylgdi afskiptum af 

stjórnmálum væri mjög dýrmæt en sú reynsla snéri þó alltaf að stjórnsýslunni. Það er því 

kannski ekki nema von að fyrrverandi stjórnmálamenn leitist aftur út í stjórnsýsluna því 

reynsla þeirra og þekking liggur einmitt á því sviði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Blondel (1991), bls 171. 
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6. Virðing fyrir þingmönnum og ráðherradómi á Íslandi 
Eitt af því mikilvægasta sem þú getur haft úti í samfélaginu er virðing af einhverju tagi. Þetta 

getur verið virðing fyrir fyrri störfum eða fyrri afrekum. Það kemur fólki klárlega til góða að 

njóta virðingar úr fyrra starfi eða að virðing hafi verið borin fyrir starfinu sem maður var í 

áður fyrr, sérstaklega ef maður er í virkri atvinnuleit. En hvernig er virðing fyrir 

stjórnmálamönnnum úti í samfélaginu hér á Íslandi, er undir niðri djúp virðing fyrir fólki sem 

helgar líf sitt stjórnmálum eða er virðingin kannski mjög hverful og sveiflast á milli eins og 

vindar blása? Ásamt því að svara framangreindum spurningum verður í þessum kafla kannað 

hvernig virðing er borin fyrir stjórnmálamönnum erlendis og þær niðurstöður bornar saman 

við virðingu fyrir stjórnmálamönnum hér á Íslandi.  

 

Fyrst ber að líta á hvað sjálfum almenningi finnst um Alþingi okkar Íslendinga. Á hverju ári 

gerir Capacent Gallup rannsókn þar sem skoðað er traust til nokkurra ríkisstofnana, Alþingis 

þar á meðal. Skemmst er frá því að segja að þingið kemur ekki vel út úr þessum mælingum en  

einungis 13%  þjóðarinnar ber mikið traust til Alþingis sem er 29 prósentustiga lækkun frá 

árinu áður en það hafði verið 42%.46 Verður að segjast að þetta er mikið reiðarslag fyrir 

þingið og sérstaklega þingmennina sem þar sitja, þó skal tekið fram að þessa lágu mælingu 

má eflaust rekja til bankahrunsins, kreppunnar og þeirrar almennu óánægju sem nú ríkir í 

samfélaginu. 

 

Þrátt fyrir að núverandi efnahagsástand hafi eitthvað að gera með þær lágu tölur sem Alþingi 

mælist með þá verða þingmennirnir sjálfir að líta í eign barm og skoða hvað gerir þá sjálfa 

óvinsæla. Í fjölmiðlum geta stjórnmálamenn oft komið almenningi illa fyrir sjónir þar sem 

þeir reyna ítrekað að koma höggi á kollega sína úr öðrum flokkum. En staðreyndin er 

nefnilega sú að í hvert skipti sem stjórnmálamenn sparka með ófyrirleitnum hætti hver í annan 

setur það stjórnmálin niður þó að einstaka æstur stuðningsmaður klappi sínum manni lof í 

lófa. Slíkt klapp endist yfirleitt ekki lengi og er það jafnan mat almennings sem sér jafnvel 

bara fyrir sér fullorðið fólk í sandkassaleik á ríkiskaupi.47 Þessu til stuðnings var fjallað um 

rökræður kjörnina fulltrúa í rannsósknarskýrslu Alþingis vegna Bankahrunsins 2008. Þar 

                                                 
46 Þjóðarpúlsinn – Traust til stofnana og embætta minnkar verulega. Capacent.is. Sótt þann 11. mars af 
http://www.capacent.is/Frettir-og-frodleikur/Thjodarpulsinn/Thjodarpulsinn/2009/03/03/Traust-til-stofnana-
og-embaetta/. 
47 Benedikt Jóhannesson. Heimur.is. Sótt þann 16. mars af http://heimur.is/heimur/timarit/sky/leidari/? 
cat_id=52260&ew_0_a_id=303111.  
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kemur fram að efla þurfi góða rökræðusiði meðal íslensku þjóðarinnar og kjörinna fulltrúa 

hennar.48 

 

Það getur vissulega verið erfitt að vera í sviðsljósinu en stjórnmálamenn verða oft fyrir 

óvæginni umfjöllun og starfinu fylgir eflaust mikil pressa en það á við um marga aðra sem eru 

vel þekktir. Listamenn eru stöðugt að leggja verk sín í dóm almennings og íþróttamenn í 

fremstu röð þurfa sífellt að standa undir væntingum sem ekki eru alltaf raunhæfar.49 

Stjórnmálamenn eiga að geta staðist það álag sem því fylgir að vera þekkt andlit úti í 

þjóðfélaginu. 

 

Annað sem getur farið í taugarnar á fólki er að stjórnmálamenn axla sjaldan ábyrgð, því úti 

þjóðfélaginu gilda jafnan reglur, ef þú stendur þig ekki í stykkinu í þínu starfi þá ert látinn 

fara og annar ráðinn í þinn stað. Þetta virðist oft ekki eiga við um stjórnmálamenn. Viktor B. 

Kjartansson er fyrrverandi varaþingmaður en hann gerir ábyrgð stjórnmálamanna að 

umfjöllunarefni í greinaskrifum sínum í Morgunblaðið árið 1994. En þar segir hann frá því að 

vandfundið sé það nágrannaland Íslands þar sem stjórnmálamenn axli jafn litla ábyrgð og hér 

á landi. Einnig segir hann það að íslenskir stjórnmálamenn axli ekki ábyrgð geti haft ýmis 

langtímaáhrif í för með sér t.d. það að virðing fyrir stjórnmálamönnum gæti farið 

síminnkandi.50 Það sem styður þessar fullyrðingar Viðars er að sú íslenska stjórnskipun sem á 

að fjalla um ábyrgð ráðherra – sem eru þingið og Landsdómur – hafa ekki verið sérlega 

afgerandi á þessu sviði því Landsdómur hefur aldrei komið saman og þingið hefur aldrei lýst 

vantrausti á einstaka ráðherra.51 

 

Björn Bjarnason fyrrverandi þingmaður og ráðherra til fjölda ára hefur sínar hugmyndir um 

hvernig megi auka virðingu Alþingis. En Björn segir frá því á opinberri heimasíðu sinni að 

það sé krónískur misskilningur stjórnarandstöðunnar – nokkurn veginn burtséð frá því hver 

hún er hverju sinni – að hægt sé að bregðast við meintu virðingarleysi ríkisstjórnarinnar 

gagnvart þinginu með því að tala langtímum saman í ræðustóli. Það eina, sem hefst upp úr 

því, er að þingið tapar enn frekar virðingu sinni og enn auðveldara verður fyrir ríkistjórnina að 

hundsa það næst. Björn heldur áfram og segir að eina leiðin til að endurheimta virðingu og 

                                                 
48 Rannsóknarnefnd Alþingis (2010). 8 bindi, bls. 184.  
49 Benedikt Jóhannesson. Leiðari í tímaritinu Ský 26. mars 2008. 
50 Viktor B. Kjartansson. Mbl.is. Sótt þann 18. mars af  
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=156263.  
51 Gunnar Helgi Kristinsson (2005), bls 213. 
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traust Alþingis er að stytta ræðutíma þar til muna. Hið skefjalausa málæði, sem enn tíðkast á 

löggjafarsamkundu okkar, viðgengst varla í neinu öðru þjóðþingi, sem vill láta taka sig 

alvarlega.52 Þessi hugmynd um styttingu ræðutíma Björns er áhugaverð en hugsanlega væri 

áhrifameira að stytta eða takmarka andsvararétt þingmanna því beinar ræður þingmanna eru 

sjaldnast móðgandi enda jafnan vel undirbúnar. Hins vegar eru andsvörin ekki eins vel 

undirbúin og því geta þau farið að snúast um móðganir og að koma höggi á sinn pólitíska 

andstæðing.  

 

En hvað finnst sjálfum þingmönnunum? Hvernig upplifa þeir virðingu fyrir Alþingi og 

þingmannastarfinu bæði hér heima og erlendis? Sem fyrr spurðum við þrjá fyrrverandi 

þingmenn, Ástu Möller, Geir H. Haarde og Kolbrúnu Halldórsdóttur.  

 

Að mati Geirs H. Haarde er virðingin meiri en af er látið meðal almennings, hann segir að það 

sé illa talað um þingmenn og ráðherra á Íslandi, en hann telur engu að síður að innst inni beri 

fólk virðingu fyrir ríkisstofnunum og þeim sem í þeim starfa. Hann hefur allavega ekki orðið 

var við neitt annað hjá sjálfum sér.  Þegar hann er spurður út í virðingu erlendis frá segir að 

töluvert meiri virðing sé borin fyrir stjórnmálamönnum erlendis, finnst honum ekki ólíklegt 

að smæð Íslands hafi eitthvað með málið að gera.53 

 

Ásta Möller var nokkurn veginn á sömu línu og Geir. H. Haarde og sagði að almennt myndi 

hún segja að virðing sé borin fyrir þingmönnum og ráðherrum en málið gæti samt verið 

flóknara því hún vill meina að ef fólk hefur staðið sig vel sem þingmenn að þá njóti það 

almennrar virðingar en ef þingmenn hafa t.d. gert einhver axarsköft eða þótt erfiðir í 

samskiptum og samstarfi þá er ekki ólíklegt að virðing fyrir þeim sé ekki mikil – fer allt 

saman eftir því hvernig viðkomandi hefur staðið sig í sínu starfi sem þingmaður eða ráðherra. 

Varðandi virðingu erlendis segir Ásta engan vafa vera á því að það sé miklu meiri virðing 

erlendis frá heldur en hérna á Íslandi, hún segist hafa fundið fyrir mikilli virðingu í hennar 

erlenda samstarfi þegar hún var þingmaður. Hún rökstyður þennan mun, líkt og Geir, með 

þeim hætti að á Íslandi séu 63 þingmenn og rúmlega 300.000 manns en víðast hvar í 

heiminum er hlutfall þingmanna af heildinni miklu minna.54 

 

                                                 
52 Björn Bjarnason. Virðing stofnana. Bjorn.is. Sótt þann 9. mars af http://www.bjorn.is/pistlar/2007/03/03.  
53 Munnleg heimild: Geir H. Haarde. 
54 Munnleg heimild: Ásta Möller. 
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Kolbrún Halldórsdóttir segir þetta alltaf frekar erfiða umræðu, en að hennar mati er virðing að 

ákveðnu marki borin fyrir stjórnmálamönnum, en í ákveðnum hópum sé hún ekki mikil. Hún 

segir þessa virðingu aðallega vera í opinbera geiranum og í ráðsettum og rótgrónum 

fyrirtækjum. Hún segist t.d. sjálf geta gengið inn á fund formanns Samtaka atvinnulífsins og 

þau talað saman á fullkomnum jafnréttisgrundvelli því hann þekkir hvaða reynslu hún hafi að 

baki og ber virðingu fyrir henni. En að sama skapi sjá t.d. trillusjómennirnir á kaffistofunni 

við höfnina enga ástæðu til þess að bera einhverja sérstaka virðingu fyrir henni persónulega 

eða hennar reynslu. Kolbrúnu finnst hvort tveggja eðlilegt og að hennar mati er maður ekki 

með neinn lottó miða út í atvinnulífið þrátt fyrir að hafa verið þingmaður og ráðherra. 

Varðandi virðingu erlendis frá þá telur hún virðinguna meiri þó hún sé jafnvel svolítið 

yfirborðskennd að hennar mati, því hún segir t.d. að oftast nær þar sem hún kemur sem 

opinber gestur er hún kynnt sem fyrrverandi ráðherra en ekki t.d. leikstjóri.55 

 

Til að gera þennan kafla ritgerðarinnar upp í stuttu máli má segja að virðing fyrir Alþingi fari 

minnkandi líkt og rannsóknir þjóðarpúls Gallups sýna. Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis 

um bankahrunið 2008 kemur fram að augljósustu birtingarmyndir þess hve yfirvöld eru rúin 

trausti eftir hrunið eru að sjálfsögðu mótmælin á Austurvelli í janúar 2009 og gott gengi 

þingframboðs sem lagði áherslu á að það tengdist ekki ríkjandi yfirvöldum með nokkrum 

hætti. Önnur birtingarmynd vantrausts er umræðan um að auka beri beint lýðræði.56 Þrátt fyrir 

að lítil virðing sé borin fyrir þinginu sjálfu í augnablikinu vilja þingmenn sjálfir meina að 

virðing sé almennt borin fyrir þeim úti í þjóðfélaginu þó þeir upplifi hana meiri erlendis frá. 

Ástæðuna fyrir þessari upplifun um auknu virðingu erlendis frá telja fyrrverandi 

þingmennirnir þeir Geir. H. Haarde og Ásta Möller, vera hversu fámenn Íslenska þjóðin er og 

hversu hátt hlutfall þingmanna er á Íslandi miðað við mannfjölda. Hins vegar skal það tekið 

fram að rannsóknir benda ekkert sérstaklega til þess að t.d. meira traust sé gagnvart 

stjórnmálamönnum erlendis. Þannig segir könnun sem gerð var á vegum Royal College of 

Physicians árið 2009 frá því að stjórnmálamenn í Bretlandi hafi aldrei verið óvinsælli og 

mælist aðeins með 13% traust og minnkar um 8% frá árinu áður. Þar að auki telur 82% 

aðspurðra sig ekki treysta stjórnmálamönnum til þess að segja sannleikann.57 Virðing og 

traust til stjórnmálamanna er því ekki bara lágt á Íslandi um þessar mundir. 

                                                 
55 Munnleg heimild: Kolbrún Halldórsdóttir. 
56 Rannsóknarnefnd Alþingis (2010). 8 bindi, bls. 283 – 284. 
57 Trust in Professions in 2009. The Royal College of Physicians. Sótt þann 3. 
april.http://www.rcplondon.ac.uk/media/Press-releases/Documents/RCP-Trust-in-Professions-2009-
summary.pdf  
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7. Laun þingmanna, eiga þingmenn rétt á háum eftirlaunum?  
Mikið hefur verið rætt og ritað um launakjör þingmanna og ráðherra og sitt sýnist hverjum um 

það hvort þau eigi að vera hærri eða lægri. Þeir sem eru hlynntir því að laun þingmanna hækki 

benda jafnan á mikilvægi þess að fá besta fólkið hverju sinni til þess að setjast á þing og til 

þess að slíkt verði að veruleika þá þurfi umbunin þ.e. launin að vera einhvers virði. Þeir sem 

aftur á móti vilja að laun þingmanna lækki benda á að stjórnmálaþátttaka og þingmennska eigi 

að vera hugsjónastarf sem ekki eigi að einkennast af launagræðgi. Þetta eru einungis tveir 

almennir punktar í þessari umræðu sem er vissulega mun flóknari en þessi tvö dæmi.  

 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður farið ofan í kjölinn á launum þingmanna og ráðherra og 

skoðuð ítarlega rökin fyrir því hvort þau ættu að hækka, lækka eða standa í stað. Þrír 

fyrrverandi þingmenn (þar af tvo fyrrverandi ráðherra) verða fengnir til að segja sína skoðun á 

málinu og rökstyðja sína afstöðu. Einnig verður rifjað upp mjög umdeilt eftirlaunafrumvarp 

sem varð að lögum árið 2003 og voru þau lög í gildi í heil fimm ár áður en þeim var breytt. 

Þetta frumvarp var talið geta haft mikil áhrif á það með hvaða hætti fyrrverandi þingmenn og 

ráðherrar leituðu út í atvinnulífið. Að lokum verður kannað mikilvægi þess að hafa rausnarleg 

eftirlaun á meðal þingmanna og ráðherra. 

 

Að fyrstu skulu laun þingmanna tekin til skoðunar. Lög um þingfarakaup frá 1. janúar 2009 

kveða á um að laun þingmanna séu 520.000 krónur um hver mánaðarmót samkvæmt 

kjaradómi sem ákveður laun þingmanna, ráðherra og embættismanna.58 Vert er að taka fram 

að þessi laun voru lækkuð í kjölfar bankahrunsins um 7,5%. Laun þingmanna geta þó hækkað 

töluvert þar sem nokkur fríðindi fylgja starfinu og tengjast svokölluðum þingfarakostnaði. 

Töflu um greiðslur þingfarakostnaðar má sjá hér að neðan: 

                                                                                                                                                         
 
58 Þingfarakaup. Alþingi Íslands. Sótt þann 9. mars af  http://www.althingi.is/vefur/thingfarakaup.html. 
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Tafla 4. -  Þingfarakostnaður 
 

 
 

 

 
59 

 

Eins og sjá má á töflunni eru auknir tekjumöguleikar töluverðir, sérstaklega fyrir þá þingmenn 

sem eru með lögheimili í þeim kjördæmum þar sem þeir eru kjörnir og geta því fengið 

ferðakostnað sem og húsnæðis- og dvalarkostnað. Einnig geta þingmenn fengið annars konar 

fríðindi en eins og kveðið er á um í  9. gr. laga um þingfararkaup á alþingismaður rétt á að fá 

endurgreiddan símakostnað sem tengist þingstörfum hans. Auk símakostnaðar á skrifstofu á 

alþingismaður rétt á að fá endurgreiddan kostnað við síma á heimili og starfsstöð. Þingmaður 

getur fengið endurgreiddan kostnað við kaup á GSM-síma, allt að 20 þúsund krónur. Þá er 

greitt fyrir notkun á farsímum.60 Einnig er nokkuð algengt að þingmenn sitji í stjórnum og 

vinnuhópum sem þeir fá oftar en ekki greitt fyrir. 

 

Þessi laun þingmanna hafa hins vegar farið mjög hækkandi á síðustu árum eins og kom fram í 

Morgunblaðinu þann 13. maí 2003 en þar sagði frá því að kjaradómur hafi hækkað laun 

alþingismanna, ráðherra og embættismanna, sem heyrðu undir dóminn, um liðlega 40% frá 

ársbyrjun 2000. Launavísitala hefur á sama tíma hækkað um 25,9%. Kjaradómur rökstuddi 

þessa ákvörðun sína með þeim orðum að alþingismenn og ráðherrar vinni ábyrgðarmikil störf. 

Þessi hópur mótar stefnuna í þjóðmálum og sér um að koma stefnumálum í framkvæmd.61 

Laun þingmanna og ráðherra hafa því verið að hækka hraðar en annarstaðar í samfélaginu. 

 

Ráðherrar í ríkistjórn Íslands eru með öllu hærri laun heldur en þingmenn en mánaðarlaun 

forsætisráðherra að meðtöldu þingfararkaupi eru um 935 þúsund krónur samkvæmt úrskurði 

                                                 
59 Þingfarakostnaður frá 1. janúar 2008. Alþingi Íslands. Sótt þann 15. mars af  
http://www.althingi.is/vefur/thingfarakostnadur.html. 
60Starfskjör þingmanna, yfirlit. Alþingi Íslands. Sótt þann 15. mars af  
http://www.althingi.is/vefur/starfskjor_yfirlit.html. 
61 Laun þingmanna og ráðherra hækka um 18 – 19%. Mbl.is. Sótt þann 14. mars af 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=730566. 

Húsnæðis- og dvalarkostnaður   90.700 kr. 

Álag á húsnæðis- og dvalarkostnað  36.280 kr. 

Húsnæðis- og dvalark. v. heimanaksturs   30.233 kr. 

Ferðakostnaður í kjördæmum 61.400 kr. 

Starfskostnaður   66.400 kr. 
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Kjararáðs. Laun annarra ráðherra í ríkistjórninni eru 855 þúsund krónur.62 Hafa ber í huga að 

þeir halda öllum réttindum þingmanna og öðlast töluverð aukin réttindi með því að verða 

ráðherrar, t.d. keyra allir ráðherrar um á glæsibifreiðum og hafa einkabílstjóra. Þannig er 

forsætisráðherra með tæplega 45% hærri laun heldur en venjulegur þingmaður og aðrir 

ráherrar með tæplega 40% hærri laun en venjulegur þingmaður. 

 

Ef laun þingmanna og ráðherra eru skoðuð út frá meðallaunum almennings þá eru 

þingmannalaunin töluvert hærri og ráðherralaunin miklu hærri. Samkvæmt samantekt 

Hagstofunnar kom í ljós að regluleg laun fullvinnandi launamanna voru 330 þúsund krónur að 

meðaltali og regluleg heildarlaun, það er regluleg laun ásamt yfirvinnu, voru 368 þúsund 

krónur.63 Með þetta að leiðarljósi er varla hægt að halda því fram að laun þingmanna séu lág, 

þó þau séu ekkert sérstaklega há. Laun þingmanna miðað við meðallaun í þjóðfélaginu eru 

30% hærri og laun ráðherra eru heilum 57% hærri heldur en laun meðal borgara. Ef þessar 

tölur eru bornar saman við meðallaun ríkisstarfsmanna þá minnkar munurinn töluvert því 

samkvæmt tölum frá fjármálaráðuneytinu þá eru meðallaun ríkisstarfsmanna um 458.000 

krónur um hver mánaðarmót.64 

 

Kolbrún Halldórsdóttir, fyrrverandi ráðherra og þingmaður, sagði aðspurð hvort henni fyndist 

laun þingmanna sanngjörn, að spurningin væri mjög erfið og snúin, en sagði samt að hún hafi 

komist mjög vel af á þingmannalaununum, hún sagðist geta lagt fyrir í sparnað sem var ekki 

eitthvað sem hún gat leyft sér áður fyrr og bætti við að hún myndi frekar vilja lækka laun 

þeirra sem væru hvað hæst launaðir innan ríkisins eins og t.d. forstjóri Landsvirkjunar. Um 

laun ráðherra segir Kolbrún að þau séu mjög góð en tekur skýrt fram að of mikið launabil sé á 

milli þingmanna og ráðherra, fyrir henni er starf ráðherra ekki svona mikið verðmætara heldur 

en starf þingmannsins.65 

 

                                                 
62 Laun ráðherra og þingmanna lækka. Mbl.is. Sótt þann 13. mars af 
http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2008/12/27/laun_radherra_og_thingmanna_laekkud/. 
63 Meðallaun á almennum vinnumarkaði 368.000 krónur. Visir.is. Sótt þann 11. mars af 
http://www.visir.is/article/20080416/FRETTIR01/148797241. 
64 Meðallaun ríkisstarfsmanna 458 þ.kr. á mánuði. Fjármálaráðuneytið. 
http://www.fjarmalaraduneyti.is/frettir/almennar-frettir/almennar-frettir/nr/12722. 
65 Munnleg heimild: Kolbrún Halldórsdóttir. 
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Spurð út í laun ráðherra segir Kolbrún að þau séu töluvert betri og henni finnst of mikið bil á 

milli þingmanna og ráðherra í launum þar sem þingmannastarfið sé ekki síður mikilvægart og 

ekki síður krefjandi en ráðherrastarfið.66 

 

Ásta Möller, fyrrverandi þingmaður, fékk sömu spurningu og Kolbrún. Hún svaraði því að 

laun þingmanna væru ekki sanngjörn og gaf þá skýringu að þingmannalaun væru til jafns við 

laun lægri skrifstofustjóra eða millistjórnenda í ráðuneytunum og það er að hennar mati 

óheppilegt. Einnig segir hún að víða í þjóðfélginu meti fólk virðingu eftir launum og þá gangi 

ekki upp að löggjafarvaldið skuli vera frekar illa launað miðað framkvæmdarvaldið og 

dómsvaldið. Einnig segir hún að það kunni ekki góðri lukku að stýra að mjög hæft fólk sem 

hefur verið að starfa innan fyrirtækja á góðum launum en langi til þess að taka þátt í 

stjórnmálum þurfi að hugsa sig tvisvar um áður en það gefi kost á sér til Alþingis, launanna 

vegna.67  

 

Um ráðherralaunin hafði Ásta það að segja að þau væru töluvert hærri og mun nærri lagi en 

tók það sérstaklega fram að ekki gengi að ráðherrar væru með lægri laun en æðstu stjórnendur 

ríkisstofnana. Ásta segir þó að öll launaumræða stjórnmálamanna séu mjög viðkvæm umræða 

sem erfitt er við að eiga.68 

 

Geir H. Haarde segir spurningar um laun þingmanna alltaf erfiðar. Að hans mati fer það eftir 

því við hvað er miðað, hann vill ekki segja að laun þingmanna séu ósanngjörn, en heldur 

ekkert sérlega há, tekur þó fram að mjög margir þingmenn hafa aflað sér meiri tekna með því 

að vinna við önnur störf í gegnum tíðina. Um ráðherralaunin segir Geir að þau séu ágæt og 

ekkert hægt að kvarta yfir þeim.69 

7.1 Eftirlaunalögin frá 2003 

Mjög umdeilt frumvarp fór í gegnum þingið í desember 2003 og hefur það frumvarp jafnan 

verið kallað eftirlaunafrumvarpið sem varð að lögum 15. desember 2003. Í greinagerð með 

frumvarpi til laganna segir m.a. að með frumvarpinu sé steypt saman í einn bálk 

lagaákvæðum um eftirlaun æðstu handhafa þriggja þátta ríkisvaldsins, framkvæmdarvalds, 

löggjafarvalds og dómsvalds. Jafnframt væri gerð sú grundvallarbreyting að 

                                                 
66 Munnleg heimild: Kolbrún Halldórsdóttir. 
67 Munnleg heimild: Ásta Möller. 
68 Munnleg heimild: Ásta Möller. 
69 Munnleg Heimild: Geir H. Haarde. 
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eftirlaunagreiðslur fyrir þessi æðstu störf í þjóðfélaginu kæmu beint úr ríkissjóði í stað 

Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins eins og verið hafði. Samhliða voru svo gerðar nokkrar 

lagfæringar og sett nýmæli um þessi réttindi, auk þess sem iðgjaldahlutfallið var hækkað.70 

Einnig voru þau rök notuð fyrir frumvarpinu að með því að tryggja stjórnmálamönnum 

rausnarleg eftirlaun þá værum við í raun að stuðla að frekara lýðræði því þá þyrfti ekki að 

koma gömlum stjórnmálamönnum einhvers staðar fyrir í kerfinu eftir að þeir hættu afskiptum 

af stjórnmálum, eins og t.d tíðkast oft að senda gamla stjórnmálamenn út fyrir landsteinana í 

sendiherrastöður.71  

 

Önnur rök fyrir lögunum voru að með þeim ætti að hvetja til þátttöku í stjórnmálum. Þeir, sem 

höfðu varið meginhluta starfsævi sinnar í stjórnmálastörfum á opinberum vettvangi, áttu að 

hafa þann kost að geta dregið sig í hlé fyrir yngra fólk án þess að hætta fjárhagslegri afkomu 

sinni. Hugsunin var sem sagt sú að tryggja ákveðna endurnýjun í röðum þingmanna, og þar 

með ráðherra, eins og kerfið hefur verið.72 Verður að segjast að þetta markmið hafi ekki 

einungis verið göfugt heldur nauðsynlegt til að tryggja endurnýjun á þingi. 

 

Markmið laganna var í raun og veru mjög einfalt og skiljanlegt þar sem eftirlaunamál 

þingmanna voru orðin ansi úrelt. Það voru hins vegar nokkrir þættir laganna sem fóru nokkuð 

fyrir brjóstið á hinum almenna borgara og sagði m.a. Björn Bjarnason þáverandi 

dómsmálaráðherra á opinberri heimasíðu sinni að frumvarpið  hefði ollið miklu uppnámi 

meðal forystumanna verkalýðshreyfingarinnar, sem sátu á fundi að morgni fimmtudagsins 11. 

desember 2003. Um hádegisbilið þann dag fóru að berast fregnir af því, að þeir teldu 

frumvarpið hinn mesta vágest og yrðu þeir að endurskoða kröfur í komandi kjarasamningum 

vegna þess. Jafnframt var efnt til mikillar auglýsingaherferðar og umræðna í ljósvakamiðlum 

til að kalla saman mótmælafund við alþingishúsið á Austurvelli klukkan 17:00 þennan sama 

fimmtudag.73 

 

Sá hluti laganna sem sérstaklega lá undir ámælum snéri að eftirlaunaréttindum þingmanna og 

ráðherra en í lögunum kemur fram að þingmenn og ráðherrar hafi rétt á því að byrja að þiggja 
                                                 
70 Frumvarp til laga um eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttadómara. Alþingi Íslands. 
Sótt þann 7. mars af http://www.althingi.is/altext/130/s/0635.html. 
71 Björn Bjarnason. Misheppnaður herleiðangur vegna eftirlauna. Bjorn.is. Sótt þann 13 mars af  
http://www.bjorn.is/pistlar//nr/2624.  
72 Jón Kaldal. 2008. visir.is. Sótt þann 13..mars af 
http://www.visir.is/article/20081223/SKODANIR04/429126349/-1. 
73 Björn Bjarnason. Misheppnaður herleiðangur vegna eftirlauna. Bjorn.is. Sótt þann 13 mars af  
http://www.bjorn.is/pistlar//nr/2624. 



33 

eftirlaun við 65 ára aldur og þrátt fyrir að vera ennþá í fullri vinnu hjá ríkinu geta þeir þegið 

þessi rausnarlegu eftirlaun sem nema 70% af þingmanna- eða ráðherralaununum.74 Annað 

sem snéri að eftirlaunum var að lögin tryggðu æðstu embættismönnum landsins betri 

lífeyriskjör en almenningur býr við. Í lögunum var gert ráð fyrir að stjórnmálamenn gætu, að 

tilteknum skilyrðum uppfylltum, notið fullra eftirlauna við 55 ára aldur sem er talsvert yngri 

aldur en almennt tíðkast. Að lokum þótti nokkuð umdeilt að laun þeirra þingmanna sem væru 

jafnframt formenn stjórnmálaflokka sem hefðu þrjá eða fleiri þingmenn á Alþingi myndu 

hækka um 50%.75 

 

Þegar Kolbrún Halldórsdóttir var spurð hvort hún teldi að eftirlaunafrumvarpið hafi átt rétt á 

sér sagði hún frumvarpið hafa verið flókið og margt í því hafa átt fullan rétt á sér. Hún sagði 

að sumir liðir frumvarpsins hafi verið mjög slæmir og þá sérstaklega aukin réttindi eins og að 

geta farið fyrr á eftirlaun og annað slíkt. Einnig þótti henni gjörsamlega fráleitt að menn gátu 

þegið eftirlaun fyrir stjórnmálaferilinn en á sama tíma verið í starfi í opinbera geiranum og 

þess vegna greiddi hún atkvæði gegn frumvarpinu. Að lokum fannst henni alls ekki rétt að 

formaður stjórnmálaflokks í stjórnarandstöðu sem væri með að lágmarki þrjá þingmenn fengi 

50% launahækkun sem þingmaður. Rökstuddi hún það með þeim hætti að stjórnmálaflokkar 

fengju nú þegar opinber framlög samkvæmt lögum og það ætti að vera nóg. Hún var því á 

móti eftirlaunafrumvarpinu í heild sinni.76 

 

Ásta Möller fékk sömu spurningu og Kolbrún og sagðist Ásta hafa stutt frumvarpið á sínum 

tíma en að sterk viðbrög hafi myndast við ákveðnum þáttum frumvarpsins. Þeir þættir sem 

helst voru umdeildir voru settir inn í frumvarpið vegna þeirrar umræðu sem hafði verið uppi á 

þeim tíma um að þingmenn og ráðherrar ættu oft erfitt með að snúa aftur inn í atvinnulífið 

eftir stjórnmálaþátttöku. Ásta tók engu að síður fram að ákveðnir gallar hefðu verið á 

frumvarpinu sem síðar voru leiðréttir réttilega. En hún ítrekar þó að frumvarpið hafi átt 

fullkomlega rétt á sér.77 

 

Geir H. Haarde sagði eftirlaunalögin frá 2003 hafa átt rétt á sér, hann tók skýrt fram að hann 

hafi átti þátt í því að semja það frumvarp. Að hans mati var á sínum tíma mikið út úr 
                                                 
74 Frumvarp til laga um eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttadómara. Alþingi Íslands. 
Sótt þann 7. mars af http://www.althingi.is/altext/130/s/0635.html. 
75 Frumvarp um breytt eftirlaunalög lagt fyrir Alþingi á morgun. Visir.is. Sótt þann 9. mars af 
http://www.visir.is/article/20081120/FRETTIR01/409394125/-1. 
76 Munnleg heimild: Kolbrún Halldórsdóttir. 
77 Munnleg heimild: Ásta Möller. 
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frumvarpinu snúið. Hann tók einnig fram að meginreglurnar um réttindi og ávinnslu réttinda 

fyrir þingmenn og ráðherra hafi verið settar árið 1965 og því hafi ekki verið miklar breytingar 

varðandi ávinnsluna í nýja frumvarpinu. Hann telur það hafa verið hlutverk frumvarpsins að 

koma í veg fyrir að gamlir þingmenn myndu sitja áfram á þingi þrátt fyrir að hafa ekki lengur 

hungur og áhuga fyrir starfinu. Þingmenn sem svo væri ástatt um héldu sem fastast í þingsæti 

sín einungis vegna þess að þeir treystu sér ekki út á vinnumarkaðinn þar sem þeir töldu 

tækifærin sín af skornum skammti. Í raun hafði þetta frumvarp því í hans augum verið 

lýðræðislegt, til þess fallið að tryggja endurnýjun á þinginu og gæti komið í veg fyrir 

pólitískar ráðningar fyrrverandi stjórnmálamanna.78 

 

Eftirlaunafrumvarpið var endanlega afnumið 5. mars 2009 þegar frumvarp um eftirlaun 

forseta, ráðherra, þingmanna og hæstaréttardómara var samþykkt með öllum greiddum 

atkvæðum á þingfundi Alþingis. Með þeim lögum var búið að fella út alla umdeildustu hluta 

eftirlunafrumvarpsins frá árinu 2003 m.a þá þætti að þingmenn og ráðherrar gætu verið á 

eftirlaunum en um leið þegið laun hjá hinu opinbera. Athygli vakti að þegar verið var að 

greiða atkvæði um nýju lögin voru 34 þingmenn samþykkir því að fella eftirlaunalögin úr 

gildi en enginn mótfallinn.79 

 

Til að ljúka þessum kafla um eftirlaunafrumvarpið er mjög áhugavert að skoða orð Jóns 

Kaldals er hann sagði í leiðara Fréttablaðsins þann 23. desember 2008 að þessi hugmynd um 

nauðsynlega endurnýjun í röðum ráðamanna þjóðarinnar væri í raun og veru afskaplega góð. 

Hann sagði þó útfærslu eftirlaunalaganna, þá miklu græðgi og sérhagsmunagæslu, ekki síst í 

þeim kafla sem sneri að eftirlaunakjörum forsætisráðherra, hafa orðið til þess að þessi ágæta 

hlið laganna hafi fallið algjörlega í skuggann. Það væri væntanlega gæfuríkara fyrir þjóðina 

að afnema með öllu umframeftirlaunakjör ráðherra og alþingismanna og hækka þess í stað 

föst laun þeirra. Sú leið er líklegri til að tryggja hraðari endurnýjun heldur en útgönguleið við 

lok þingferils.80  

 

Það getur ekki verið af hinu góða að kjörnir fulltrúar almennings séu með umdeild eftirlaun, 

stöður kjörinna fulltrúa eiga að hafa sem mest gegnsæi og vera hvað minnst umdeildar. 
                                                 
78 Munnleg heimild: Geir H. Haarde. 
79 Eftirlaunalögin felld úr gildi. Dv.is. Sótt þann 17 mars. 2010. http://www.dv.is/frettir/2009/3/5/eftirlaunalogin-
felld-ur-gildi/.  
80 Jón Kaldal. 2008. visir.is. Sótt þann 13..mars af 
http://www.visir.is/article/20081223/SKODANIR04/429126349/-1.  
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Þingmenn eiga vissulega að eiga rétt á eftirlaunum, en þau laun eiga bara að vera í takt við 

önnur eftirlaun í landinu. Hins vegar er það sem liggur að baki hugmyndinni um 

eftirlaunalögin frá árinu 2003, að tryggja hraðari endurnýjun í röðum þingmanna, mjög göfug 

hugmynd í alla staði. 

 

Hvað varðar launagreiðslur þingmanna þá er ekki hægt að segja að launin séu beinlínis lág þó 

þau séu ekkert sérstaklega há, en hins vegar væri ekki úr vegi minnka launabil milli 

þingmanna og ráðherra, hugsanlega með því að láta þessi laun mætast á miðri leið og verða 

þar með um 700.000 krónur á mánuði. Eins og Ásta Möller og Kolbrún Halldórsdóttir töluðu 

um þá er þingmannastarfið ekki síður mikilvægt og myndi virðing fyrir þingmannastarfinu 

jafnvel aukast ef laun myndu hækka. Þetta myndi að endingu skila sér í því að fólk sem jafnan 

teldist hæfast til starfans myndi sína þingmennsku áhuga og það hlýtur að vera vilji okkar 

allra að koma hæfustu einstaklingunum á Alþingi hverju sinni. Hins vegar er alveg ljóst að öll 

umræða um laun þingmanna og ráðherra er mjög viðkvæm í alla staði og því vandasamt verk 

fyrir þingmenn að ákveða sín eigin laun. 
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8. Samanburður á Íslandi og Bretlandi 
Í þessum kafla verða niðurstöðurnar úr þriðja kafla, Ráðherrar í Bretlandi, og fimmta kafla, 

Atvinnulíf eftir stjórnmálaþátttöku, bornar saman. Leitast verður við að finna sameiginleg 

einkenni og ásamt hlutum sem stangast á. Úr þeim niðurstöðum verður svo hvaða ólíka eða 

líka umhverfi stjórnmálamenn þurfa að eiga við þegar þeir hætta afskiptum af stjórnmálum. 

 

Það sem stóð upp úr kaflanum um ráðherra í Bretlandi var helst að þeir sem hefðu verið mjög 

umdeildir ættu stundum erfitt uppdráttar í atvinnulífinu. Var dæmi tekið af Margret Thatcher, 

en þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir tókst John Major, eftirmanni hennar, ekki að finna hentuga 

stöðu fyrir hana vegna þess hversu umdeild hún var og erfið í samskiptum. Þeir ráðherrar sem 

lentu í þessum aðstæðum brugðu jafnan á það ráð að skrifa ævisögur sínar í nokkrum bindum 

og gaf það vel af sér.81 

 

Þetta er þó alls ekki algilt, því samkvæmt rannsóknum er Bretland, ásamt nokkrum öðrum 

löndum, það land þar sem fyrrverandi stjórnmálamenn eru hvað líklegastir til þess að hefja 

nýjan  starfsferil og oft innan einkafyrirtækja. Heil 40% af fyrrverandi ráðherrum í Bretlandi 

hefja nýjan starfsferil og 30% af þessum 40% fara yfir í einkafyrirtækin.82  

 

Á Íslandi virðast hlutirnir vera nokkuð öðruvísi, en þær niðurstöður sem fimmti kafli 

ritgerðarinnar leiddi í ljós voru að þegar íslenskir ráðherrar láta af embætti er nánast algilt að 

þeir hverfi aftur til starfa innan stjórnsýslunnar og hefji þar með nýjan starfsferil en fari 

sjaldan út í einkageirann. Hins vegar kemur það fyrir að fyrrverandi stjórnmálamenn fari út í 

einkageirann seinna á lífsleiðinni, þó þeir geri það ekki beint í kjölfar stjórnmálaferilsins. 

 

Það sem Bretland og Ísland eiga sameinglegt er hversu algengt það er að fyrrverandi 

stjórnmálamenn setjist ekki í helgan stein og fari á eftirlaun. Einnig er nokkuð algengt að 

ráðherrar hefji nýjan feril að loknum stjórnmálaferli og fari ekki aftur í starfið sem þeir voru í 

áður en stjórnmálaþátttakan hófst. Það sem er þó helst ólíkt með Íslandi og Bretlandi er að 

íslenskir stjórnmálamenn fara oftast aftur inn í stjórnsýsluna eða störf á vegum ríkisins því 

einkageirinn virðist ekki vilja ráða til sín fyrrverandi stjórnmálamenn eða sækjast allavega 

ekki í að ráða þá strax eftir stjórnmálaþátttöku. Í Bretlandi er þetta öðruvísi en eins og fram 

kemur hér að ofan fer þriðjungur stjórnmálamanna til starfa í einkafyrirtækjum beint eftir 
                                                 
81 Theakston (2006), bls. 452. 
82 Blondel (1991), bls. 171. 
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stjórnmálaþátttöku. Það má því segja að fyrirtæki á Íslandi horfi ekki eins mikið til þess að fá 

þá reynslu og þekkingu sem stjórnmálamenn búa yfir líkt og fyrirtæki í Bretlandi virðast gera. 

Erfitt er að gera sér í hugarlund hvernig á þessu stendur en möguleg skýring er mismikil 

virðing sem borin er fyrir stjórnmálamönnum í löndunum tveimur. Allir þeir fyrrum 

stjórnmálamenn sem rætt var við í ritgerðinni upplifðu mun meiri virðingu erlendis fyrir 

þingmanns- eða ráðherrastarfinu heldur en þeir gerðu á Íslandi.83 Rannsóknir sýna þó, líkt og 

bent var á í sjötta kafla, að traust til stjórnmálamanna í Bretlandi er mjög lágt og hefur mælst í 

21% árið 2008 og í 13% árið 2009. 84 

                                                 
83 Munnleg hemild: Ásta Möller, Geir H. Haarde og Kolbrún Halldórsdóttir. 
84 Trust in Professions in 2009. The Royal College of Physicians. http://www.rcplondon.ac.uk/media/Press-
releases/Documents/RCP-Trust-in- Professions-2009-summary.pdf. 
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9. Lokaorð og niðurstöður 
Í þessari umfjöllun um hvað fyrrverandi þingmenn og ráðherrar taka sér fyrir hendur að 

lokinni stjórnmálaþátttöku hefur verið farið um víðan völl og reynt að spanna öll þau svið og 

sjónarmið sem koma að þessari spurningu. Í lokaorðum ritgerðarinnar verður farið yfir 

niðurstöður hvers kafla fyrir sig og í framhaldinu skoðuð heildarniðurstaðan og reynt á sem 

einfaldastan og skilvirkastan hátt að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í 

inngangi þessarar ritgerðar. 

 

Byrjað var að skoða líf eftir þingmennsku og ráðherradóm í Vestur-Evrópu. Niðurstöðurnar úr 

þeim kafla leiddu í ljós að algengt sé ráðherrar sækist eftir starfi í alþjóðastofnunum og 

utanríkisþjónustunni en jafnframt var tekið fram að niðurstöður úr rannsóknum Jean Blondel 

sem kannaði líf eftir stjórnmálaþátttöku leiddu í ljós að ráðherradómur er ekki ávísun á 

farsælan feril eftir stjórnmálaþátttöku fyrir alla, þó það sé það fyrir suma. En fyrir þá ráðherra 

sem gegna embætti í stuttan tíma eru ekki miklar líkur að ráðherradómurinn muni reynast 

þeim mikil hjálp þar sem aðeins lítið hlutfall af þeim ráðherrum eiga mjög farsælan feril að 

loknum stjórnmálum. 

 

Í framhaldi af kaflanum um Vestur-Evrópu voru skoðuð afdrif breskra ráðherra. Þar kom í 

ljós að breskir ráðherrar eru hvað elstir þegar þeir hætta afskiptum af stjórnmálum.85 

Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að þeim ráðherrum sem eru hvað minnst umdeildir gengur 

betur að fóta sig í atvinnulífinu eftir stjórnmálaþátttöku. Breskir ráðherrar eru einnig hvað 

líklegastir meðal stjórnmálamanna í Vestur-Evrópu til þess að hefja nýjan starfsferil utan 

stjórnmálanna og heil 30% af fyrrverandi breskum ráðherrum fara að vinna hjá 

einkafyrirtækjum.  

 

Næst var kannað menntunarstig þingmanna, en menntun getur haft mikið að segja með 

möguleika á vinnumarkaðnum. Sú yfirferð leiddi í ljós að á Alþingi sitja vel menntaðir 

einstaklingar en tæplega 80% þingmanna hafa lokið námi á háskólastigi og því ætti menntun 

ekki að standa í vegi fyrir því að stjórnmálamenn geti spjarað sig á vinnumarkaðnum að 

lokinni stjórnmálaþátttöku á Íslandi. 

 

                                                 
85 Blondel (1991), bls. 161. 
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Í kjölfarið var sjónum beint að fyrrverandi stjórnmálamönnum á Íslandi og afdrifum þeirra úti 

í atvinnulífinu. Skoðuð var sérstaklega ríkistjórn Íslands á árunum 1995 – 1999. Sú rannsókn 

leiddi í ljós að ráðherrar á Íslandi virðast fara aftur inn í opinbera geirann þegar þeir ljúka 

stjórnmálaþátttöku en ekki út í einkageirann. Líkurnar á því að þeir fari út einkageirann aukast 

svo seinna á atvinnuferlinum. 

 

Því næst var virðingarstig við þingmennsku og Alþingi skoðað. Þær niðurstöður sögðu til um 

að stjórnmálamennirnir sjálfir finndu fyrir meiri virðingu erlendis frá heldur en hér heima á 

Íslandi og líklegast væri orsökin sú hversu fámenn íslenska þjóðin er. Þrátt fyrir að þingmenn 

töldu meiri virðingu vera erlendis frá sýndu rannsóknir að traust t.d. í Bretlandi er mjög 

sambærilegt við Ísland. Einnig leiddu niðurstöðurnar í ljós að traust til Alþingis er búið að 

hrynja mikið á síðustu árum og hugsanlega er þar efnahagsvandræðum þjóðarinnar um að 

kenna. 

 

Loks voru laun þingmanna og ráðherra tekinn til gaumgæfilegrar skoðunar –  kom þar í ljós 

að laun þingmanna mættu eflaust vera hærri en eru þó töluvert yfir meðallaunum í 

þjóðfélaginu, en flestir eru mjög sáttir með ráðherralaunin sem eru töluvert hærri. Sú 

hugmynd að hækka laun þingmanna upp í 700.000 kr á mánuði var viðruð ásamt því að lækka 

laun ráðherra niður í það sama til þess að auka virðingu þingmanna. Einnig voru 

eftirlaunalögin frá árinu 2003 skoðuð og almennt lagt mat á hvort þau hafi átt rétt á sér. Miðað 

við þá andstöðu sem lögin fengu í samfélaginu var erfitt að réttlæta þau en hafa ber í huga að 

lögin áttu að þjóna mjög göfugu markmiði þ.e. að koma í veg fyrir pólitískar ráðingar eða 

,,reddingar” eins og Ásta Möller og Geir H. Haarde orðuðu það og um leið tryggja ákveðna 

endurnýjun á Alþingi.86 

 

Að lokum voru svo niðurstöður úr þriðja kafla um ráðherra í Bretlandi og fimmta kafla um 

atvinnulíf fyrrverandi stjórnmálamanna á Íslandi bornar saman. Þar kom fram að á Bretlandi 

og Íslandi fara stjórnmálamenn sjaldnast á eftirlaun eftir að stjórnmálaþátttöku lýkur heldur 

halda stjórnmálamenn áfram og hefja nýjan starfsferil. Það sem er ólíkt með þessum tveimur 

löndum er að stjórnmálamenn í Bretlandi hefja oftar nýjan feril í einkageirannum á meðan að 

stjórnmálamenn á Íslandi leita frekar í opinbera geirann eftir stjórnmálaþátttöku. 

 

                                                 
86 Munnleg heimild: Ásta Möller og Geir H. Haarde. 
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Ef þessi ritgerð er gerð upp og rannsókarspurningunni sem sett var fram í byrjun svarað þ.e. 

hvað verður um stjórnmálamenn á Íslandi þegar þeir hætta í stjórnmálum, þá virðist svarið 

liggja nokkuð ljóst fyrir en samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðast þeir leita að 

mestu aftur inn í stjórnsýsluna. Ástæðan fyrir þessu getur hugsanlega stafað að því að sú 

reynsla og þekking sem þingmenn og ráðherrar öðlast í störfum sínum er að mestu innan 

stjórnsýslunnar og því ekki óeðlilegt að fyrrverandi stjórnmálamenn leiti þangað. Þegar þeirri 

spurningu er svarað hvort fyrrverandi stjórnmálamenn eigi erfitt uppdráttar í atvinnulífinu er 

nokkuð óhætt að segja að þeir eigi ekki mjög greiða leið inn í einkafyrirtækin, ólíkt 

Norðurlöndunum (að Finnlandi undanskyldu) og Bretlandi. Þegar þetta er skoðað er 

óhjákvæmilegt að spyrja hvort fyrrverandi íslenskum stjórnmálamönnum sé útveguð vinna á 

vegum hins opinbera því þeir geti ekki fengið vinnu í einkafyrirtækjunum. Útilokað er að 

fullyrða eitthvað um þetta efni þar sem þau mál eru bæði mjög viðkvæm, pólitísk og mjög 

erfitt að sanna slíkar ráðningar. Hvað sem því líður þá tala tölurnar sínu máli, þegar íslenskir 

stjórnmálamenn hætta afskiptum sínum af stjórnmálum geta þeir átt erfitt uppdráttar í 

atvinnulífinu og leita aðallega í störf á vegum hins opinbera. 
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