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Útdráttur 

Meginmarkmið ritgerðar er að finna út hverjum íslenskir þingmenn þjónuðu á árunum 2003–

2008. Lagðar eru til grundvallar þrjár rannsóknarspurningar. Í fyrsta lagi er spurt hvort 

þingmenn hafi brugðist siðferðilegri skyldu sinni með andvaraleysi um stöðu bankanna. Í öðru 

lagi er leitað svara við því hvernig siðferðileg vitund þingmanna um hlutverk sitt 

endurspeglaðist á þingi. Í þriðja lagi er spurt hvort þingmenn hafi orðið of tengdir 

bankakerfinu til að geta sinnt hlutverki sínu sem fulltrúar almannahagsmuna. Rannsókn 

ritgerðarinnar miðar við setningu 129. löggjafarþings þann 26. maí 2003 til þingloka 135. 

löggjafarþings þann 12. september 2008. Byggt er á áttunda bindi í Rannsóknarskýrslu 

Alþingis sem vinnuhópur um siðferði vann að. Jafnframt eru lagasetningar, álit, 

þingsályktunartillögur, frumvörp og umræður þingmanna á þingi sem utan þings greind í 

ákveðin þemu sem endurspegla afstöðu þingmanna til bankakerfisins og siðferðis og 

starfshátta á Alþingi. Styrkir bankanna til stjórnmálaflokkanna og til einstakra þingmanna eru 

einnig athugaðir og greindir. Auk þess er fjallað um þá umdeildu vinnuhætti sem voru 

viðhafðir í einkavæðingarferlinu. Niðurstöður sýna að þingmenn þjónuðu ekki vel því 

hlutverki sínu að gæta hagsmuna almennings. Þeir brugðust siðferðilegri skyldu sinni á 

tímabilinu sem lýsti sér í skorti á ábyrgð, faglegum starfsháttum, eftirliti og yfirsýn á málefni 

bankanna og stöðu efnahagslífsins. Umræður um siðferði og starfshætti Alþingis voru oft 

teknar fyrir á tímabilinu en lítið gert til að styrkja þessa þætti innan þingsins. Allmargir 

þingmenn þáðu háa styrki frá bönkunum á tímabilinu sem hefur varla hvatt þá til að standa 

fyrir öflugu eftirliti með bönkunum.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA prófs í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Hún er 

metin til 12 eininga (ECTS) af 120 eininga námi í stjórnmálafræði og 60 eininga námi í 

heimspeki. Leiðbeinandi minn var Silja Bára Ómarsdóttir og aðstoðarleiðbeinandi var 

Vilhjálmur Árnason. Þeim vil ég þakka fyrir góða leiðsögn og ánægjulegt samstarf. Ég vil 

þakka Salvöru Nordal, prófessor í heimspeki, fyrir að leyfa mér að sitja fyrirlestra hennar í 

starfstengdri siðfræði við Háskóla Íslands á haustönn 2010. Þeir fyrirlestrar skerptu skilning 

minn á ýmsum atriðum tengdum ritgerðarefninu. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu og vinum 

sem hafa lesið yfir ritgerðina mína, gefið mér nýjar hugmyndir og ábendingar um 

umfjöllunarefnið og hvatt mig áfram við skrifin.   
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Inngangur 

Alþingi er mikilvæg stofnun fyrir íslenska þjóð. Á því sitja þingmenn sem hafa hlotið  umboð 

frá almenningi til að fara með stjórn landsins. Þingmönnum er treyst fyrir því að sinna skyldu 

sinni af heilindum og samviskusemi sem taka mið af almannahag. Starfshættir þingmanna 

þurfa að lúta siðferðilegum viðmiðum til að geta talist faglegir eða góðir og siðferðileg vitund 

þeirra þarf að markast af almannahagsmunum. Merki um góða, siðferðilega vitund þingmanna 

geta verið sannsögli, ábyrgð og hugrekki. Starfshættir þingmanna sem markast af siðferðilegri 

vitund byggja upp gott traust almennings á störf þeirra. Gott siðferði og ábyrgð eru 

tvímælalaust undirstaða trausts sem þingmaður þarf að njóta ef hann vill halda völdum og 

öðlast gott orðspor. Umhverfi stjórnmálanna, sem einkennist meðal annars af ásókn í vald, 

klókindum og kappræðum, getur hæglega dregið úr siðferðilegri vitund þingmanna. Áhrif 

sérhagsmunahópa á störf þingmanna geta einnig blindað þeim sýn á þau siðferðilegu viðmið 

sem þeir þurfa að hafa í huga. Sérhagsmunahópar reyna að hafa áhrif á störf þingmanna með 

því að greiða leið þeirra að völdum eða með þeim hætti að þingmenn sjálfir hagnist á því að 

hygla slíkum hópum. Þjónusta þingmanna er eigi að síður fyrst og fremst til þess fallin að 

vernda hagsmuni almennings gegn sérhagsmunahópum.   

Í kjölfar bankahrunsins árið 2008 jókst vantraust gífurlega á íslenskt þing og ríkisstjórn. Að 

öllum líkindum má fullyrða að almenningur taldi kjörna fulltrúa sína hafa sofnað á verðinum 

um almannahagsmuni. Altalað var eftir hrun að þingmenn hafi ekki einungis skapað tengsl 

við bankana með því að þiggja styrki frá þeim, heldur líka að þeir hafi ekki sinnt því eftirliti 

sem þurfti, sérstaklega þegar litið er til þeirra gífurlegu almannahagsmuna sem tengdust 

starfsemi bankanna. Tölulega má sjá þverrandi traust til Alþingis eftir bankahrunið í könnun 

Gallups frá október 2010. Í henni sögðust tæp 9% þátttakanda í könnuninni bera mikið traust 

til Alþingis, rúm 13% sögðust hvorki bera mikið né lítið traust til Alþingis og 78% sögðust 

bera lítið traust til þess. Árinu áður sögðust um 13% bera mikið traust til Alþingis en á 

tímabilinu fyrir efnahagshrunið, 2001–2008, báru 29%– 44% mikið traust til Alþingis.
1
 Þann 

12. apríl 2010 kom út Rannsóknarskýrsla Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku 

bankanna. Áttunda bindi skýrslunnar fjallaði um siðferði og starfshætti í tengslum við fall 

bankanna, en sérstakur vinnuhópur um siðferði var skipaður til að kanna hvort skýra mætti 

bankahrunið að einhverju leyti út frá ríkjandi starfsháttum og siðferði. Í niðurstöðum 

vinnuhópsins kom meðal annars fram að þingmenn og ráðherrar vanræktu skyldur sínar, 

                                                           
1
 Gallup, „Traust til Alþingis“, Þjóðarpúlsinn, 20. október 2010,  http://www.gallup.is/Frettir-og-

frodleikur/Thjodarpulsinn/Thjodarpulsinn/2010/10/20/Traust-til-Althingis/ (sótt 15. desember 2010). 
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brugðust ábyrgð gagnvart almenningi og Alþingi brást eftirlitshlutverki sínu, stofnunin sem 

gæta átti almannahagsmuna.
2
  

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að finna út hverjum íslenskir þingmenn þjónuðu á 

árunum 2003–2008 og er að mörgu leyti athugun sem gerð er í framhaldi af skýrslu 

vinnuhópsins um siðferði. Til að komast að markmiðinu eru lagðar til grundvallar þrjár 

rannsóknarspurningar:  

 Í fyrsta lagi er spurt hvort þingmenn hafi brugðist siðferðilegri skyldu sinni með 

andvaraleysi um stöðu bankanna á kostnað almannahagsmuna.  

 Í öðru lagi er leitað svara við því hvernig siðferðileg vitund þingmanna um hlutverk 

sitt endurspeglaðist í ákvarðanatöku, athöfnum og ummælum á tímabilinu.  

 Í þriðja lagi er spurt hvort þingmenn hafi orðið of tengdir bankakerfinu til að geta 

réttilega sinnt hlutverki sínu sem fulltrúar almannahagsmuna.  

Í fyrri hluta ritgerðar er fjallað um hlutverk þingmannsins almennt, þá hagsmunaárekstra sem 

geta orðið í störfum hans og siðferðilega vitund þingmannsins. Því næst er aðferðinni lýst sem 

notuð er til að svara markmiði ritgerðarinnar. Ræður og ummæli þingmanna á tímabilinu eru 

skoðaðar sem og lagasetningar, álit, þingsályktunartillögur eða frumvörp þeirra. Skoðaðir eru 

styrkir bankanna og annarra stórra fjármálafyrirtækja bæði til stjórnmálaflokkanna í heild og 

til einstakra þingmanna til að athuga hvort þingmenn hafi verið of fjárhagslega háðir háum 

fjárveitingum frá þeim, að þeir hafi gerst óhæfir til að veita þeim eftirlit sem kjörnir fulltrúar 

almennings. Rannsókn ritgerðarinnar nær yfir sjö löggjafarþing, eða frá setningu 129. 

löggjafarþings þann 26. maí 2003 til þingloka 135. löggjafarþings þann 12. september 2008. 

Ákveðin þemu sem endurspegla afstöðu þingmanna til bankakerfisins og siðferðis og 

starfshátta innan veggja Alþingis eru greind í umræðum þingmanna. Þemun eru flokkuð 

saman og greint frá hverju fyrir sig. Þeir styrkir sem stjórnmálaflokkar og þingmenn fengu eru 

tilgreindir eftir stjórnmálahreyfingum. Einnig er fjallað um einkavæðingu bankanna og er 

farið í þá umdeildu vinnuhætti sem voru viðhafðir í einkavæðingarferlinu. Spurningum 

ritgerðar er svarað samkvæmt því sem rannsókn ritgerðar leiðir í ljós í niðurstöðukafla. Svörin 

sem fengin eru svara meginrannsóknaspurningu ritgerðarinnar.  

                                                           
2
 Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir, Siðferði og starfshættir í tengslum við fall 

íslensku bankanna 2008, áttunda bindi skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis: Aðdragandi og orsakir falls íslensku 

bankanna 2008 og tengdir atburði,  ritstjórn: Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 

(Reykjavík: Rannsóknarnefnd Alþingis, 1. mars 2010), 242–243. 
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1. Hlutverk, hagsmunir og siðferði þingmannsins 

I. Hlutverk þingmannsins 

Stjórnmálin urðu til þegar maðurinn skapaði sér samfélag og eru þau óhjákvæmilega samofin 

lífi mannsskepnunnar. Gríski heimspekingurinn Aristóteles sagði að það sem einkenndi 

manninn öðru fremur væri að hann er dýrategund sem iðkar stjórnmál, þ.e. maðurinn er 

pólitísk vera.
3
 Hann leitast við að finna samfélagi sínu skipulag þannig að allir eða flestir geti 

unað vel í samneyti við aðra. Í Siðfræði Níkómakkusar taldi Aristóteles markmið 

stjórnmálanna umlykja markmið allra annarra greina, þar sem hún notast við aðrar 

þekkingargreinar og setur lög um athafnir mannanna. Aðalmarkmið hennar hlyti að vera hið 

góða fyrir manninn eða mannleg heill, en dýrðlegast væri að ná þessu markmiði fyrir heila 

þjóð eða borgríki.
4
 Stjórnmálin snúast öðru fremur um að koma sér saman um markmið fyrir 

samfélagið, eða hvernig við skiljum og skipuleggjum samfélag okkar.
5
 Hlutverk manns og 

stjórnmála hefur vissulega breyst í gegnum söguna, samlagast tíðarandanum og þeim kröfum 

sem honum fylgir. Í meginatriðum hefur hlutverk stjórnmálamannsins þó alltaf snúist um það 

sama, þ.e. að komast að samkomulagi um hvað sé samfélaginu til heilla og framkvæma það.  

Í Grikklandi til forna, fæðingarstað nútímalýðræðis, ríkti beint lýðræði fyrir betri borgara 

Aþenu, karlmenn af efri- og millistétt sem réðu ráðum sínum um hvernig haga ætti skipan 

samfélagsins. Allir frjálsir borgarar höfðu jafnan atkvæðisrétt og jafnan rétt til að kveða sér 

hljóðs og má segja að þeir hafi gegnt hlutverki stjórnmálamannsins í hjáverkum. Önnur 

stjórnkerfi hafa litið dagsins ljós síðan borgríkið Aþena leið undir lok, s.s. keisara- , konungs- 

og lénsveldi. Frá því á seinni hluta átjándu aldar hefur sú krafa verið ríkjandi að fólkið skuli 

ráða, sem er kjarni kenningarinnar um lýðræði. Valdið er hjá fólkinu en ekki hjá einum manni 

eða hópi sérfræðinga, fólkið hefur úrslitavaldið í samfélaginu. Gunnar Helgi Kristinsson, 

prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, getur þess í grein sinni „Lýðræði – drög að 

greiningu“, að í nútíma lýðræðisríkjum hefur fólk ekki þá þekkingu, tíma eða tækifæri til að 

setja sig inn í öll opinber málefni líkt og tíðkaðist í Grikklandi.
6
 Aðkomu borgaranna að 

ákvörðunum sem varða samfélagið þarf að binda í kerfi sem segir til um valdsvið kjörinna 

fulltrúa og réttindi fólksins.
7
 Stjórnmál eru og verða alltaf viðfangsefni fólksins, því án fólks 

                                                           
3
 Aristóteles, The Politics, ritstjóri: Stephen Everson, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).  

4
 Aristóteles, Siðfræði Níkómakkusar, fyrra bindi, fyrsta bók–Farsæld og mannleg heill, 1094b, ísl.þýðing:  

Svavar Hrafn Svavarsson, ritstjóri: Þorsteinn Hilmarsson, (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 1995), 208.  
5
 Peter Gill & Geoffrey Ponton, Introduction to Politics, (Oxford: Basil Blackwell, 1988), 6. 

6
 Gunnar Helgi Kristinsson, „Lýðræði – drög að greiningu“, í Stjórnmál og stjórnsýsla, 1. tbl. 4. árg. 2008 

(Reykjavík: Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála, 2008), 3. 
7
 Sama heimild, 3. 
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höfum við hvorki stjórnmál né samfélag. Hægt er að hafa mikil áhrif innan stjórnmála með 

því einu að mæta á kjörstað, láta í ljós skoðanir á fundum, í rituðu máli eða í mótmælum. 

Stjórnmálin geta líka verið aukavinna, t.d. fyrir stjórnarmenn stjórnmálaflokka, eða verið aðal 

atvinnugrein manna.
8
       

Þýski félags- og stjórnmálahagfræðingurinn Max Weber skrifaði um starf stjórnmálamannsins 

sem auðveldlega má yfirfæra á störf þingmanna. Hann taldi stjórnmál geta orðið að 

aðalviðfangsefni á tvennan máta: sem atvinna til að lifa á eða sem köllun til að lifa fyrir. 

Yfirleitt fer þetta tvennt vel saman því að sá sem trúir því að stjórnmálin séu köllun sín í lífinu 

gerir þau að undirstöðu lífs síns.
9
 Hins vegar bendir Weber á að þar sem einkaeignarétturinn 

ræður ríkjum getur enginn lifað fyrir stjórnmálin í fjárhagslegum skilningi. Menn yrðu valdir 

á grundvelli auðs ef stjórnmálin væru aðeins til að lifa fyrir, en þá væri ekki sjálfgefið að þeir 

freistuðust ekki til að nota stöðu sína til öflunar auðs. Það þýddi aðeins það, að sá sem hefði 

stjórnmál að atvinnu myndi ekki leita jafn harðan að launum eða umbun fyrir störf sín eins og 

sá eignaminni myndi gera. En eigi menn ekki að veljast til starfa stjórnmála á grundvelli auðs, 

verða þeir að hafa óslitnar og traustar tekjur af stjórnmálaþátttöku sinni.
10

  

Sá sem vill komast til áhrifa innan síns samfélags seilist eftir völdum, bæði á milli ríkja og 

innan ríkis. Völdin eru tæki til að ná fram markmiðum, hvort sem þau lúta hugsjónum eða 

öðrum hag, en menn geta líka séð ástæðu til að kappkosta að öðlast þau í sjálfu sér, einungis 

með það í huga að láta finna til sín. Þegar keppt er um völd á slíkan hátt verða þau hættulegt 

tæki gerræðis og sérhagsmuna. Völd þingmannsins spretta einhversstaðar að. Fyrr á öldum 

fengu yfirboðarar völd sín t.a.m. frá Guði en í nútíma lýðræðisríkjum hljóta þeir umboð sitt 

frá kjósendum. Ríkisvaldið stendur og fellur með viðurkenningu umbjóðenda á rétti þess til að 

beita valdi.
11

 Völdum fylgja mikil ábyrgð gagnvart þeim sem veita valdið.  

Aðalsmerki þingmannsins, samkvæmt Weber, eru einkum þrjú, þ.e. eldmóður, ábyrgðarkennd 

og glöggskyggni.
12

 Eldmóður hans þarf að vera málefnalegur og gagnast einhverjum málstað. 

Ábyrgðin gagnvart málstaðnum verður að mælikvarða þeirra aðgerða þingmannsins sem hann 

framkvæmir. Sómi hans er að bera óskipta ábyrgð gerða sinna, hann getur ekki skotist undan 

henni né varpað henni á annarra hendur. Glöggskyggnin og yfirsýnin ráða um hæfni hans, en 

                                                           
8
 Max Weber, „Starf stjórnmálamannsins“, í Mennt og máttur, 3. útg. Þýðing: Helgi Skúli Kjartansson, 

(Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 1996), 129. 
9
 Sama heimild, 131. 

10
 Sama heimild, 134. 

11
 Sama heimild, 121. 

12
 Sama heimild, 180. 
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hann þarf að hafa góða yfirsýn yfir menn og málefni.
13

 Dauðasyndir þingmannsins eru í raun 

tvær að sögn Webers, en þær eru ábyrgðarleysi og málefnaleysi. Hégómagirndin fylgir þar 

skammt á eftir og freistar hans meira en allt annað til að fremja dauðasyndirnar tvær.
14

 

Umfram allt sýnir framvinda sögunnar að endanleg afleiðing athafna þingmannsins verður 

sjaldan eða aldrei í fullkomnu samræmi við upphafleg markmið hans. Þingmaðurinn má ekki 

missa sjónar af þeim málstað sem hann var kosinn til. Samviska þingmannsins segir honum til 

um hvaða málstað hann styður og sækir vald sitt til, þ.e.a.s. málstaðurinn verður að byggja á 

trúmennsku hans og ábyrgð.
15

 Ábyrgðin getur verið á höndum margra en hún getur einnig 

verið bundin við einstakling sem fer með vald, s.s. ráðherra. Bandaríski 

stjórnmálaheimspekingurinn Dennis F. Thompson, telur t.d. að þingmaður sé ávallt ábyrgur 

fyrir afleiðingum ákvarðana sinna eða viðbragða ef þau voru ekki gerð í fávísi eða af 

nauðung. Hann er því ábyrgur ef hann vissi um aðra leið að málalokum.
16

    

II. Þingmaður: Fulltrúi almannahagsmuna 

Lýðræðiskerfið á Íslandi er fulltrúalýðræði, almenningur hefur vald til að kjósa sér fulltrúa 

sem fara með óskir sínar og hagsmuni á Alþingi. Þingmenn eru kosnir fyrir milligöngu 

stjórnmálaflokka. Flokkarnir endurspegla mismunandi hagsmuni og hugsjónir og eru líka 

farvegur fólks til að taka þátt í stjórnmálum, óháð efnahag eða stöðu. Almenningur getur ráðið 

því hvaða fólk kemst til valda innan flokkanna með því að taka þátt í prófkjörum þeirra. Auk 

þess geta þeir sem þátttakendur í stjórnmálastarfi flokkanna haft meiri áhrif á stefnu og 

framkvæmd þeirra.
17

 Þingmenn fylgja bæði stefnu síns flokks sem og sinni eigin sannfæringu 

en samkvæmt 48. grein íslensku stjórnarskrárinnar eru þingmenn „eingöngu bundnir við 

sannfæringu sína og eigi við neinar reglur frá kjósendum sínum.“
18

 Þannig er hlutverk 

þingmannsins knúið áfram af stefnu flokks hans, óskum kjósenda en síðast en ekki síst af 

trúmennsku hans og ábyrgð gagnvart þeim málstað sem sannfæring hans nær til einsog Weber 

túlkar það. Fulltrúalýðræðið gengur einmitt út á það að fólk úr ólíkum áttum, með ólíkan 

bakgrunn sé kosið á þing til að finna leið almannahagsmuna.     

                                                           
13

 Weber, 1996, 181. 
14

 Sama heimild, 182. 
15

 Sama heimild, 184. 
16

 Dennis F. Thompson, Political Ethics and Public Office, (Cambridge: Harvard University Press: 1987), 47–48. 
17

 Gunnar Helgi Kristinsson, 2008, 99. 
18

 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 48. grein, http://www.althingi.is/lagas/137/1944033.html (sótt 13. september 

2010). 
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Eitt af meginviðfangsefnum flestra lýðræðiskerfa er að birta óskir og þarfir kjósenda í 

lýðræðislegum niðurstöðum og komast að því hver almannahagur er.
19

 Ef óskir kjósenda 

skýra hver almannahagur er, gengur lýðræðið út á að skapa sem mest samræmi milli 

ákvarðana sem yfirvaldið tekur og þess sem almenningur vill. En ef almannahagurinn eru 

hagsmunir kjósenda þá gengur lýðræðið út á að stjórna í þágu almennings en ekki endilega 

samkvæmt óskum meirihluta kjósenda.
20

 Þingmenn sem eru kosnir til valda setjast á þing þar 

sem þeir leggja mat á almannahag en ekki getur þó öllum verið ljóst hvað almannahagur er og 

hvernig hann verður fundinn. Hugmyndin um almannahag birtist ekki einvörðungu í 

atkvæðum kjósenda heldur líka með frjálsum og upplýstum umræðum sem leiða til samhljóða 

niðurstöðu.
21

 Tvær helstu forsendur upplýstrar umræðu er menntun almennings og vönduð 

fjölmiðlun. Lýðræði í sinni réttu mynd fær ekki þrifist nema almenningur öðlist menntun, 

þannig að hann geti myndað sér málefnalegar skoðanir og rökrætt þær. Miklu skiptir í 

lýðræðisríki að fjölmiðlar upplýsi almenning á vandaðan hátt og einkennist ekki af einhliða 

umfjöllun eða eintómri afþreyingu.
22

  

John Stuart Mill hélt því fram að mikilvægt væri að innræta fólki frá blautu barnsbeini 

vitundina um almannahagsmuni. Hagsmunir almennings eru þó mismunandi á hverju 

tímaskeiði og ekki víst hvort mögulegt sé að innræta þá í uppeldi, nema þá hugmyndina um 

tilvist þeirra. Niðurstaða um hverjir hinir almennu hagsmunir eru fæst í frjálsum 

skoðanaskiptum einstaklinga sem eru staðfastir í að láta almannaheill ráða ákvörðunum 

sínum.
23

 Þingið á að vera umræðuvettvangur þar sem fólk úr ólíkum áttum, með mismunandi 

stjórnmálalega sýn á samfélagið skiptist á skoðunum og kemst að því hverjir 

almannahagsmunir eru og hvernig hægt sé að sætta sérhagsmuni við þá.
24

 Margir vilja hins 

vegar halda því fram að veik von sé um að komast að samhljóða niðurstöðu í margslungnu 

samfélagi samtímans, í mesta lagi sé hægt að komast að rökréttri niðurstöðu sem aldrei allir 

verða sáttir við.
25

      

                                                           
19

 Gunnar Helgi Kristinsson, 2008, 101. 
20

 Sama heimild, 105. 
21

 John S. Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond –Liberals, Critics, Contestations, (New York: Oxford 

University Press, 2000), 47. 
22

 Amy Gutmann og Dennis Thompson, Why Deliberative Democracy?, (Princeton: Princeton University Press, 

2004), 35–36.  
23

 Vilhjálmur Árnason, Farsælt líf, réttlátt samfélag–kenningar í siðfræði, (Reykjavík: Heimskringla, 

Háskólaforlag  Máls og menningar, 2008), 125. 
24

 Heimur hugmyndanna, útvarpsþáttur þann 24. október 2010, umsjónarmenn: Ævar Kjartansson og Páll 

Skúlason, gestur þáttar: Vilhjálmur Árnason, http://dagskra.ruv.is/ras1/4557188/2010/10/24/ (sótt 25. október 

2010). 
25

 Dryzek, 2000, 47–48. 
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Í kosningum standa þingmenn almenningi skil gjörða sinna. Kjósendur vega og meta hvort 

þeir hafa staðist verk sitt. Þingmönnum eru líka settar reglur í stjórnarskrám sem kveða á um 

störf þingmanna.
26

 Áhersla löggjafans verður að vera lögð á þá hagsmuni sem hann deilir eða 

á sameiginlega með íbúum samfélagsins, hann getur heldur ekki lagt áherslu á hagsmuni 

almennings án þess að það séu hagsmunir hans einnig. Hugmyndin um hagsmunaárekstra í 

lýðræðisríki er eilítið þversagnarkennd ef hún er hugsuð í sem þrengstum skilningi. Til að 

forðast hagsmunaárekstur þarf þingmaðurinn að aðhafast ekkert sem gæti virst auka hag hans 

persónulega. Ein algengasta leiðin við að leysa þessa þversögn er með því að segja að 

hagsmunaárekstur eigi sér aðeins stað ef þingmaður gæti hagnast meira eða einungis af 

löggjöf á þann hátt sem almenningur gæti ekki.
27

 Siðferðilega ættu þingmenn alls ekki að 

styðja við löggjöf sem hefur þann megintilgang að efla hagsmuni þeirra, fjölskyldu eða vina.
28

 

Þingmenn eiga sitt einkalíf sem borgarar en stundum þurfa þeir að gefa hluta af því upp á 

bátinn fyrir góða lýðræðislega stjórnun.
29

 

Hagsmunir marka þingmanninum starfssvið, ráða ákvörðunum hans, stefnu og mótar afstöðu 

hans í deilumálum.
30

 Almannahagsmunir ættu að vera í forgrunni þegar þingmaður tekur 

afstöðu í máli. Síst af öllu eiga þingmenn að notfæra sér aðstöðu sína til að hygla 

sérhagsmunum sínum eða venslamanna sinna. Í fulltrúalýðræðiskerfi getur þingmaðurinn hins 

vegar ekki verið fullkomlega laus við að beita sér fyrir einum hópi fremur en öðrum og er sú 

hagsmunabeiting upp að vissu marki viðurkennd. Þeir standa ekki aðeins fyrir stefnu síns 

stjórnmálaflokks heldur líka fyrir kjördæmi sitt og þjóðfélagshópa. Þeir tala t.a.m. fyrir hönd 

sinna heimamanna, kyns, stéttar eða einhverra minnihlutahópa sem eiga undir högg að sækja í 

þjóðfélaginu. Þannig skapa þingmenn sérstöðu innan síns flokks sem og utan. Tengsl 

þingmanna við áhrifamikla hópa (e. elite groups) í sinni heimabyggð geta verið vafasöm en 

stundum verið réttlætanleg, t.d. þegar fjársterkir hópar fara út í aðgerðir sem styrkja byggðina 

og íbúa hennar.
31

 Sumum þykir réttlætanlegra að þingmaður sé með öllu ótengdur 

hagsmunahópum og forgangsraði verkefnum eftir nauðsyn, en ekki eftir því hvaðan kjörfylgi 

hans kom. Staða þingmannsins er þó háð atkvæðum og því hvernig honum tekst að viðhalda 

hylli þeirra hópa sem hann hefur verið í málsvari fyrir.   

                                                           
26

 Gunnar Helgi Kristinsson, 2008, 105. 
27

 Thompson, 1987, 97. 
28

 Sama heimild, 98. 
29

 Sama heimild, 4. 
30

 Weber, 1996, 121. 
31

 Thompson, 1987, 100. 
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Togstreita á milli hagsmuna hefur mikil áhrif á starf þingmannsins, hvaða hagsmunum hann 

skal sinna og í hverra þágu. Í fulltrúakerfi eru þeir kosnir fyrir einstakt landsvæði og ekki 

ósennilegt að þingmenn leitist við að hlúa að sínu kjördæmi, því þeir gegna samtímis verkum 

fyrir almenning allan í landinu en einnig fólkið í sinni heimabyggð. Vegna uppbyggingar 

kosningakerfisins á Íslandi verður ekki hjá því komist að þingmenn einblíni á verkefni og 

fjárútlát í sínu kjördæmi.
32

 Hagsmunabrölt stjórnmálamanna í heimakjördæmum er því 

viðurkennt að vissu marki en hárfín lína liggur á milli þess að vega og meta óskir vissra aðila 

og að þjónusta þá. Hagsmunaaðilar hafa einnig mikil áhrif á opinbera stefnumótun hjá 

ríkisstjórnum. Þeir geta stundum styrkt stefnu ríkisstjórna með því að færa þeim sérfræðilegt 

álit á málum. Aðkoma þeirra að stefnumótun ríkisstjórna þjónar hag íbúa og atvinnulífs og er 

oft og tíðum nauðsynleg, en yfirvaldið sker úr um hvenær þeir vilja fara eftir þeirra ráðum eða 

kröfum.
33

 Sérhagsmunahópar móta reglur sem best henta þeim en ráðherrar og þingmenn eiga 

að tempra kröfur þeirra þannig að almannahagur vænkist.
34

 Aðkoma hagsmunahópa að 

stefnumótun stjórnvalda er partur af hinu lýðræðislega ferli, en aðeins ef rökrætt er um 

áherslur þeirra og komist að niðurstöðu sem flestir geta unað við. Hagsmunahópar mega ekki 

fá lausan tauminn við stefnumótunina eða hafa áhrif á hana í gegnum stjórnmálaflokkana með 

fjárútlátum fyrir kosningar.    

Kosningabarátta hefur í eðli sínu breyst á undanförnum áratugum og útheimt meira fjármagn 

en áður tíðkaðist. Skýrasta dæmið um það er að ríki hafa víðast hvar farið að styðja við bak 

stjórnmálaflokka í kosningabaráttum.
35

 Til að standa straum af kostnaði við prófkjör þurfa 

þingmenn hinsvegar að afla fjármagns að stórum hluta til sjálfir og er ekki óalgengt að tengsl 

við fjársterka aðila myndist við fjáröflunina. Á Íslandi sóttu íslenskir stjórnmálaflokkar og 

stjórnmálamenn mikið til bankanna og fjármálafyrirtækja eftir fjárhagslegum stuðningi á 

árunum 2003–2008. Þegar stjórnmálamenn verða háðir fjármagni frá fjársterkum aðilum má 

búast við því að þeir veiti ekki slíkum aðilum aðhald eða gagnrýni þá á réttmætan hátt. Talið 

er að íslenskir þingmenn hafi orðið háðir fjárveitingum bankanna til að öðlast völd og veitt 

bönkunum vissa friðhelgi. Þannig gat fjármálalífið vaxið nánast hindrunarlaust og völd þess 

jukust á kostnað þingsins. Stöðu sinnar vegna eiga þingmenn á hættu að einblína of mikið á 

hagsmuni þeirra sem tryggja þeim völdin. Þingmenn eru hinsvegar ekki fulltrúar sérhagsmuna 

heldur almannahagsmuna og eiga að gæta þeirra. Til að sinna verkefnum sínum á þingi sem 

                                                           
32

 Thompson, 1987, 110. 
33

 Sama heimild, 233. 
34

 Heimur hugmyndanna, sótt 25. október 2010. 
35

 Gunnar Helgi Kristinsson,  Íslenska stjórnkerfið, 2. útgáfa, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2007), 123. 
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skyldi þurfa þeir að hafa virka siðferðilega vitund um hlutverk sitt og hvernig þeir vilja ná 

fram markmiðum í þágu almannaheillar.      

III. Siðferðiskrafa þingmannsins  

Þingmaðurinn liggur undir mikilli siðferðilegri kröfu frá þeim sem hann þiggur umboð sitt frá 

um að sinna hlutverki sínu af alúð. Of mikil einföldun er að telja stjórnmálin lúti sömu 

siðferðiskröfum og gilda um allar athafnir manna. Siðaboð geta verið með ýmsum hætti líkt 

og Max Weber benti á, en ekki gildir „alltaf hið sama í ástum, fjölskyldulífi, viðskiptum eða 

embættisfærslu“.
36

 Weber taldi sannleiksskyldu þingmannsins afar mikilvæga fyrir 

siðferðilega vitund þingmannsins. Athafnir þingmannsins ættu að vera öllum opnar og því 

skyldi öll skjöl birta með ábyrgð án þess að tillit væri tekið til afleiðinganna sem því fylgdi. 

Greinargóðar og haldbærar upplýsingar um störf þingsins mynda því grundvöll trausts 

umbjóðenda til yfirvaldsins að mati Webers.
37

       

Samkvæmt Weber hlýtur sérhver siðleg athöfn að lúta tveimur ólíkum siðalögmálum, 

annarsvegar hugarfarslegum og hinsvegar ábyrgðarlögmálum. Siðaboð hugarfarsins kveður á 

um að breyta rétt og lýtur skynseminni. Ábyrgðarsiðgæðið segir til um að hver maður verði að 

vera tilbúinn til að taka ábyrgð á fyrirsjáanlegum afleiðingum gjörða sinna.
38

 Athafnir sem 

spretta af hreinu hugarfari eru gerðar án þess að sjá fyrir um afleiðingarnar. Því er sá sem 

grundvallar siðgæði sitt einungis við hugarfarið fljótur að vísa afleiðingum gerða sinna yfir á 

aðra. Sá sem grundvallar siðgæði sitt á ábyrgð þarf einnig að taka tillit til þess að eitthvað 

óvænt geti komið fyrir og til breyskleika mannanna. Því getur hann ekki varpað ábyrgðinni 

yfir á aðra því hann vissi allt frá byrjun að útkoma gjörða hans gæti farið á annan veg en hann 

áætlaði. Siðgæði hugarfarsins gerir mennina ábyrga fyrir því „að logi hins hreina hugarfars 

kulni ekki“ og saman með ábyrgðarsiðgæðinu stuðla þau að drengskap í stjórnmálum .
39

  

Þegar talað er um siðferði stjórnmálanna beinist kastljósið að því hvernig hegðun og 

samskiptum manna er háttað þegar teknar eru ákvarðanir um heildarhag þjóðarinnar.
40

 Í 

rannsóknarskýrslu vinnuhóps um siðferði er talið upp í inngangi hverjir meginþættir 

siðferðisins eru. Í fyrsta lagi eru það verðmæti og gildismat sem eru undirstöður góðra 

samskipta og farsæls þjóðfélags. Í öðru lagi eru það dyggðir og lestir einstaklinga. Dyggðir 

                                                           
36

 Weber, 1996, 187. 
37

 Sama heimild, 189–190. 
38

 Sama heimild, 190–191. 
39

 Sama heimild, 201. 
40

 Páll Skúlason, „Inngangur“, í Siðferði og stjórnmál, ritstjóri: Jón Á. Kalmansson,  (Reykjavík: Siðfræðistofnun 

Háskóla Íslands, 1995),  9. 
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geta verið hugrekki og hófsemi sem stuðla að almennri farsæld en lestir eru t.d. græðgi og 

hroki. Siðareglur eru þriðja atriðið sem talið er upp. Þær eiga að standa vörð um siðferðileg 

verðmæti og stuðla að góðum verkum, en reglurnar geta ýmist verið skráðar eða óskráðar. 

Skráðar siðareglur marka meginskyldur og ábyrgð fólks sem starfar á sérstöku sviði. Fjórða 

og síðasta atriðið eru skyldur og ábyrgð sem varða siðferði eins og það tengist stöðu eða 

hlutverkum manna.
41

  

Ábyrgð sem fylgir starfsgreinum er fólgin í því að ákveðnir hlutir gerast ekki eða gerast, í 

krafti þess að menn gegni tiltekinni stöðu og hafi umsjón með sérstöku starfssviði. Í störfum 

margra fagstétta er siðferðið svo samofið góðum starfsháttum að þar verður ekki sundur 

skilið. Siðferðið er því öðru fremur fólgið í góðum starfsháttum.
42

 Samfélagseðli fagstéttanna 

stuðlar að siðferði þeirra en hver fagstétt fyrir sig myndar sitt samfélag með viðurkennd 

fagleg markmið.
43

 Stjórnmálamenn teljast varla til fagstéttar enda koma þeir úr öllum stéttum 

samfélagsins, með ólíkan bakgrunn og menntun. Engin sameiginleg sérhæfing liggur að baki 

starfi stjórnmálamanna. Fremur búa þeir yfir almennri þekkingu og hafa fengið nauðsynlegan 

undirbúning í gegnum stjórnmálaflokkana. Samfélag stjórnmálamanna er ekki heilsteypt og 

grundvallast ekki á samstöðu um meginatriði, enda eru þeir fulltrúar flokka með ólík 

stefnumið.
44

            

Verstu eiginleikar stjórnmálanna, s.s. klækir, ágreiningur, sérhagsmunabrölt og mælskubrögð, 

grafa undan siðferði í opinberu lífi og stuðla að spillingu að mati Gunnars Helga 

Kristinssonar.
45

 Spilling einkennist oftar en ekki af misnotkun á embættisvaldi í þágu 

einhverskonar sérhagsmuna. Dennis F. Thompson gekk svo langt að segja einu lausn 

stjórnmálamanna til að forðast spillingu vera þá að leiðast ekki út í stjórnmál undir neinum 

kringumstæðum!
46

 Til að koma í veg fyrir spillingu og stuðla að því að þingmenn sinni 

hlutverki sínu með sóma þarf að hlúa að umgjörð stjórnmálanna svo að dyggðirnar fái notið 

sín.
47

 Gunnar Helgi telur upp þrjú atriði sem geta verndað hlutverk þingmanna frá spillingu og 

hlúð að dyggðum þeirra. Hann nefnir fagmennsku og faglegt siðferði annarra stétta sem 

aðhald fyrir stjórnmálamenn, þar gæti verið átt við fjórða valdið, fjölmiðla, en líka stéttir eins 

og lögfræðinga. Í öðru lagi verða að vera skýrar reglur, svo sem vinnu- og siðareglur, og í 
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síðasta lagi telur hann að borgarar og kjósendur verði að gera sér ljóst hvaða kröfur þeir geri 

til stjórnmálamanna í siðferðilegum efnum og láti þær í ljós.
48

     

Aðhald þingmanna frá spillingu kemur bæði að utan og innan. Siðferðileg hugsun einkennist 

af því að hún metur gæði þeirra markmiða sem lagt er upp með. Tæknileg hugsun, aftur á 

móti, snýst um að velja áhrifaríkustu leiðirnar að völdu markmiði. Siðferðileg hugsun 

þingmanna eða dyggðir þeirra þurfa þó fyrst og fremst að markast af viðmiðum um 

almannahagsmuni. Ef ekki er rökrætt um ágæti markmiða og sett einhver viðmið um þau er 

hætt við að sérhagsmunir fái þrifist á kostnað almannahagsmuna, en það er talið eitt 

aðaleinkenni þess hugarfars sem ríkti á Íslandi fyrir bankahrun 2008.
49

 Markmiðasetning 

stuðlar að hagkvæmni og skilvirkni í stjórnsýslunni sem ætti að skila sér í farsæld almennings. 

Markmið er hægt að setja með löggjöf, siðareglum og pólitískri stefnumótun. Almenningi ætti 

ávallt að vera tryggð réttlát málsmeðferð og gegnsæi í vinnubrögðum svo hann geti veitt 

yfirvöldum nægjanlegt aðhald. Í pólitískri stefnumótun er farið eftir gildandi lögum, 

stjórnarskránni og þeim stefnumarkmiðum sem stjórnmálamenn í ríkisstjórn setja sér hverju 

sinni.
50

          

2. Aðferð           

Meginmarkmið ritgerðar er að leitast við að svara því hverjum þingmenn þjónuðu á tímabilinu 

2003–2008, þ.e. hvort þingmenn þjónuðu hagsmunum almennings eða hagsmunum 

bankakerfisins. Þrjár rannsóknarspurningar voru lagðar til grundvallar þessu markmiði. Í 

fyrsta lagi var spurt hvort þingmenn hafi brugðist skyldu sinni með andvaraleysi um stöðu og 

málefni bankakerfisins á tímabilinu. Í öðru lagi var athugað hvernig siðferðileg vitund 

þingmanna um hlutverk sitt endurspeglaðist í ákvarðanatöku, athöfnum og ummælum á 

tímabilinu. Í þriðja og síðasta lagi var spurt hvort þingmenn hafi átt einhverra hagsmuna að 

gæta innan stærstu bankanna, Landsbanka Íslands, Kaupþings og Glitnis, sem gæti hafa haft 

áhrif á störf þeirra. Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, áttunda bindi um siðferði og 

starfshætti í tengslum við fall íslensku bankanna, var notuð við rannsóknina og er ein 

meginheimild ritgerðarinnar. Gögn af vefsíðu Alþingis, ráðuneyta og Ríkisendurskoðunar 

voru einnig notuð auk heimilda frá fjölmiðlum landsins. Aðferð grundaðrar kenningar var 

beitt við rannsóknina en hún byggist á aðleiðslu. Við aðleiðslu leiðir rannsókn á 

samansöfnuðum gögnum að kenningu fremur en að mótaðar séu ályktanir og kenningar 
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fyrirfram. Rannsakandi hefur það hlutverk að gefa gögnunum merkingu en ætlar sér ekki að 

sanna kenninguna heldur aðeins að sýna fram á gögn sem styðja kenninguna.
51

  

Lagafrumvörp, þingsályktanir, fyrirspurnir og umræður allra þingmanna á tímabilinu um 

fjármálalífið og bankana voru skoðuð til að gefa mynd af störfum Alþingis, þ.e. hvaða afstöðu 

þingmenn höfðu í þeim málum. Fengnar voru upplýsingar um kjörna þingmenn í 

alþingiskosningum árin 2003 og 2007 með því að skoða handbækur Alþingis fyrir bæði 

kjörtímabilin. Eftir þeim upplýsingum voru þingmenn fundnir í alþingismannatali sem liggur 

fyrir á heimasíðu Alþingis. Farið var eftir nöfnum þingmanna í stafrófsröð og voru þingstörf 

hvers þingmanns fyrir sig voru skoðuð. Þingstörf eru mál eða frumskjöl sem þingmaður hafði 

verið fyrsti flutningsmaður fyrir eða meðflutningsmaður, og ræður sem þingmaður hélt á 

löggjafarþingunum. Ræður ráðherra fyrir utan þing voru einnig athugaðar en þær voru 

aðgengilegar á heimasíðum ráðuneytanna. Ákveðin meginviðfangsefni, sem gátu gefið svör 

við spurningum ritgerðarinnar, voru greind í þingstörfum Alþingis á þessu tímabili. Eitt 

viðfangsefni var oft og tíðum meira áberandi á einu þingi en öðru, en í heild gáfu þau svör við 

markmiði rannsóknarinnar. Viðfangsefnin lýstu afstöðu og störfum þingmanna hvað varðaði 

bankakerfið, en einnig þeirri sýn sem þeir höfðu á siðferðilegt hlutverk sitt.   

Helstu og augljósustu hagsmunatengslin sem þingmenn höfðu við bankana voru í gegnum 

styrki sem þeir fengu í aðdraganda kosninga. Skoðaðar voru tölulegar upplýsingar um þær 

fjárhæðir sem þingmenn hlutu á umræddu tímabili. Aðal gögnin sem voru notuð við athugun 

á hagsmunatengslum við bankana voru skýrslur um fjárreiður stjórnmálaflokkanna og uppgjör 

frambjóðenda til prófkjara eða formannskjörs, sem finna má á vef Ríkisendurskoðunar. 

Upplýsingar sem eru að finna í Rannsóknarskýrslu Alþingis voru auk þess notaðar, en 

rannsóknarnefndin sóttist eftir gögnum frá bönkunum sem birtu fjárframlög þeirra til 

stjórnmálaflokka og einstakra þingmanna á tímabilinu 2004–2008. Upplýsingarnar sem 

rannsóknarnefndin fékk í hendur frá bönkunum ná lengra aftur í tímann en ýmis þeirra gagna 

sem liggja fyrir á vefsíðu Ríkisendurskoðunar. Þau birta einnig allar þær upphæðir sem 

þingmenn hlutu í styrk frá bönkunum en þingmönnum er aðeins skylt að sundurliða framlög 

lögaðila á vef Ríkisendurskoðunar ef upphæðin nemur meira en 500.000 króna. Tekið var 

fram hvaðan upplýsingar komu í hverri töflu. Upplýsingar um styrki bankanna til 

stjórnmálaflokka og þingmanna voru settar upp í töflur og er ein tafla fyrir hvern 

stjórnmálaflokk annarsvegar og hinsvegar fyrir þingmenn úr hverjum stjórnmálaflokki.   
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Tímabilið 2003–2008 einkenndist af miklum uppgangi bankanna og fjármálalífsins alls sem 

umbreytti íslensku samfélagi á mjög skömmum tíma. Árið 2003 var einkavæðingu bankanna 

lokið að fullu og nýtt kjörtímabil tók við á Alþingi um vorið. Rannsókn þessi miðar við sjö 

þing eða frá 129. löggjafarþingi sem sett var 26. maí 2003 til 135. þings sem lauk 30. 

september 2008, rétt áður en tilkynnt var formlega um fall bankanna. Fjárhagsöflin náðu á 

tímabilinu miklu valdi í landinu á mjög skjótum tíma, svo miklu raunar að kjörnir ráðamenn 

vissu varla hvernig þeir ættu að bregðast við þessu nýja valdabákni. Athyglisvert er því að sjá 

hvort þingmenn hafi leitt þróun bankanna hjá sér og hvort aðgerðarleysi þeirra hafi stafað af 

sérhagsmunum þeirra eða bankanna. Til að fá skýrari mynd af þeim málum sem voru til 

umfjöllunar á Alþingi á tímabilinu 2003–2008 er rétt að skoða einkavæðingarferlið og 

vinnulag einkavæðingarnefndar.  

3. Bakgrunnur– Breyting á íslensku samfélagi í kjölfarið á einkavæðingu 

bankanna 

I. Einkavæðing ríkisbankanna       

Allt frá því að Ísland gerðist aðili að Evrópska efnahagssvæðinu (EES) árið 1992 hófst 

undirbúningur fyrir einkavæðingarferli íslensku bankanna sem og annarra ríkisfyrirtækja. Sú 

ríkisstjórn sem stóð fyrir samningnum að EES var kölluð Viðeyjarstjórnin, en hún var 

samsteypustjórn Sjálfstæðis- og Alþýðuflokks. Viðeyjarstjórnin var leidd af Davíð Oddssyni, 

formanni Sjálfstæðisflokksins á þeim tíma.
52

 Hann hefur þakkað skýrri stefnu þeirrar stjórnar 

fyrir endurreisn efnahagslífs Íslendinga úr erfiðleikum áratugarins á undan.
53

 Upphaf 

einkavæðingar bankanna má rekja til ársins 1990 þegar fjórir smærri bankar sameinuðust 

undir nafninu Íslandsbanki. Samsteypustjórn Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks tók við 

stjórnarkeflinu eftir kosningar 1995 en í stefnuyfirlýsingu þeirrar stjórnar var rík áhersla lögð 

á einkavæðingu þeirra ríkisstofnana og fyrirtækja sem ættu í samkeppni við einkaaðila. 

Íhlutun stjórnvalda og miðstýring var áberandi í ríkisrekstri fyrir tíma einkavæðingar sem 

skilaði sér í tapi ríkisins. Ríkið og þar með almenningur þurfti að taka á sig tapið.
54

 Talið var 

að með því að setja ríkisfyrirtæki undir einkaeign kæmist ríkið undan ábyrgð á rekstri þeirra, 

þannig næðist betri hagræðing í rekstri á báða bóga og ríkið gæti grætt á sköttum viðkomandi 

einkafyrirtækja og -stofnana. Ríkisstjórnin vatt sér í verkefnið af fullum krafti en árið 1998 
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var Fjárfestingarbanki atvinnulífsins (FBA) settur á fót með sameiningu fjögurra opinberra 

fjárfestingarsjóða. Búnaðarbanki og Landsbanki voru gerðir að hlutafélögum með þátttöku 

ríkisins sama ár. Árið 2000 voru FBA og Íslandsbanki sameinaðir og hét þá Íslandsbanki allt 

til ársins 2006 er nafninu var breytt í Glitni. Lok einkavæðingarferlis bankanna varð árið 2003 

þegar ríkið seldi Landsbankann og Kaupþing Búnaðarbanki varð til við samruna 

fjármálafyrirtækisins og ríkisbankans sem báru þessi nöfn fyrir samrunann. Árið 2003 voru 

þingkosningar haldnar í landinu og hélt samsteypustjórn Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks 

velli allt til ársins 2007, þegar Samfylking og Sjálfstæðisflokkur mynduðu ríkisstjórn.  

II. Óvönduð vinnubrögð við einkavæðingarferlið  

Allt frá byrjun þótti einkavæðingarferlið við söluna á ríkisbönkunum ófagmannlega unnið af 

stjórnvöldum, þrátt fyrir að þau hafi sett sér verklagsreglur. Fyrir vikið hefur einkavæðingin 

oftar en ekki verið uppnefnd „einkavinavæðing“ af gárungum.
55

 Verklagsreglurnar áttu að 

vera þær leikreglur sem giltu við ferlið og tryggja það að enginn gæti í krafti yfirburðastöðu 

eignast hlut í bönkunum.
56

 Í upphafi áætluðu stjórnvöld dreifða eignaraðild að bönkunum, en 

samkvæmt þeim var hægt að takmarka þann eignarhlut sem hver og einn fengi eða bæði um, 

en úr því rættist ekki. Davíð Oddsson sagði í skýrslu sinni fyrir rannsóknarnefnd Alþingis að 

það hafi verið „naívítet“ af sinni hálfu að berjast pólitískt fyrir dreifðri eignaraðild því 

reynslan sýndi að slíkt gengi ekki upp. Fáir aðilar gætu engu að síður stjórnað slíkum 

stofnunum í gegnum endalaus félög og komist þannig í kringum leikreglurnar.
57

    

Árið 2002 var ákveðið að selja stærstan hlut Landsbankans til Samson hópsins svonefnda, 

sem samanstóð af feðgunum Björgólfi Guðmundssyni og Björgólfi Thor Björgólfssyni auk 

Magnúsar Þorsteinssonar. Í kjölfar þessarar ákvörðunar sagði Steingrímur Ari Arason sig úr 

framkvæmdanefnd um einkavæðingu en sú nefnd átti að móta stefnu fyrir ráðherranefnd og 

vera til ráðgjafar. Þegar kom að sölu Landsbankans breyttist hlutverk hennar og voru uppi 

tölur um að ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafi, áður en salan var auglýst, einsett sér að ákveðnir 

aðilar eignuðust hlut í bankanum.
58

 Steingrími Ara blöskraði slík vinnubrögð og sagði sig frá 

nefndinni. Í sambandi við afsögn Steingríms lét þáverandi fjármálaráðherra, Geir H. Haarde, 

þau orð falla að sér þætti leitt að sjá eftir þessum nefndarmanni en aðalatriðið væri samt 

hversu góð viðbrögð höfðu fengist við einkavæðingu ríkisbankanna: 
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Það er alveg ljóst að hagsmunir ríkisins í málinu eru margþættir. Eitt atriðið eru 

hin almennu efnahagsáhrif eins og innflæði gjaldeyris, áhrif á gengi krónunnar 

og hlutabréfamarkað. Til margra átta er að líta þegar hin pólitíska ákvörðun er 

tekin hjá ráðherranefnd um einkavæðingu. Það var gert á grundvelli álits 

alþjóðlega bankans HSBC. Ágreiningurinn er um atriði í því máli. Við sem 

berum hina pólitísku ábyrgð höfum tekið þessa ákvörðun og ef menn, sem 

vinna að þessu máli, eru ekki sáttir þá segir það sig sjálft að þeir hverfa af 

vettvangi.
59

  

Þeir margþættu hagsmunir sem Geir talar um lutu ekki að því að ganga að hæsta tilboðinu eða 

tryggja dreifða eignaraðild ef litið er til innihalds verklagsreglnanna og þeirra ákvarðana sem 

voru svo teknar. Hins vegar voru stjórnvöld búin að bíða í töluverðan tíma eftir kaupanda að 

bankanum og þarna voru loks komnir aðilar með fjármagn og áhuga á kaupum. Stjórnvöld 

töldu víst að með einkavæðingu græddi ríkið töluvert og losnaði undan taprekstri bankanna. Í 

þjóðhagsspá fyrir árið 2004, um ári eftir að einkavæðingin gekk í garð, gat forsætisráðherra 

þess að tekjur af sölu hlutabréfa í eigu ríkissjóðs hafi verið rúmir 52 milljarðar króna. 

Tekjunum var að mestu ráðstafað í að greiða niður erlendar skuldir og til verkefna á sviði 

samgöngu- og fjarskiptamála, sem vafalaust hefur verið til góðs fyrir íslenska ríkið í heild.
60

 

Engu að síður voru margar raddir uppi um að Sjálfstæðisflokkurinn hafi sérstaklega verið því 

hlynntur að Samson hópurinn hlyti bankann og tekið, einsog Geir sagði, pólitíska ákvörðun 

um hver hlyti stærstan hlut í bankanum en ekki farið eftir þeim reglum sem áttu að tryggja 

faglega ákvörðun.   

Alþjóðlegi bankinn sem Geir vísaði til var HSBC Investment Bank í London sem 

einkavæðingarnefnd leitaði til með aðstoð og ráðgjöf varðandi viðsemjendur.
61

 Það sem gerði 

útslagið hjá Steingrími Ara var fyrirvarinn sem Samson setti í tilboð sitt um mismunandi mat 

á útlánum bankans og mögulegar afskriftir sem gátu lækkað tilboðið í bankann. Samson 

hópurinn fékk greiðan aðgang að viðkvæmum upplýsingum úr Landsbankanum áður en sest 

var að samningaborði.
62

 Auk þess var horfið frá því að ganga að hæsta tilboði sem boðið var í 

bankann, en Samson hópurinn var ekki með hæsta tilboðið.
63

 Steingrímur gagnrýndi að 

nægilegur undirbúningur hafi ekki verið fyrir hendi og einnig að engin skilyrði höfðu verið 
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sett áður en tilboð voru gerð í bankana.
64

 Staðið var á þeirri ákvörðun að Samson hópurinn 

fengi Landsbankann fyrir lágt verð þrátt fyrir andstöðu Steingríms. Farið var algjörlega á svig 

við vönduð vinnubrögð er einkavæðing Landsbankans var skipulögð.
65

 Ekki var heldur tekið 

tillit til reynslu Samson manna í bankakerfinu eða hver bakgrunnur þeirra var í viðskiptum en 

einn af lærdómum fyrri bankakreppna er að hafa stíft eftirlit með hæfni þeirra sem fara með 

stjórn og eign í bönkum, því þar kunna að koma til starfa menn með vafasama fortíð eða 

kunnáttu.
66

 Mat á kaupendum Landsbankans fór fram eftir að kaupin voru gerð opinber. 

Fjármálaeftirlitið, sem fór með umsjón á hæfnismati, gerði hvorki athugasemdir við 

fjárhagslega burði Samson-hópsins né reynsluleysi hans.
67

   

Þeir sem eignuðust stærstan hlut Búnaðarbankans voru athafnamenn sem oft voru kallaðir „S–

hópurinn“ og tengdust Sambandi íslenskra samvinnufélaga (SÍS).
68

 Fremstir í flokki voru 

Ólafur Ólafsson, forstjóri Samskipa, og Finnur Ingólfsson, forstjóri Vátryggingafélags 

Íslands. Óeðlilegt þótti að Finnur fengi stóran hlut í bankanum þar sem hann væri vel tengdur 

innbyrðis í Framsóknarflokknum og hafði skömmu áður gegnt stöðu viðskiptaráðherra. 

Ráðherrar ríkisstjórnarinnar sem stjórnuðu einkavæðingunni hafa verið sakaðir um að 

skipuleggja leynilegar hvernig eignarhaldi bankanna skyldi háttað. Engu að síður gaf 

Ríkisendurskoðun grænt ljós á sölu bankanna enda lágu engar beinar sannanir fyrir hendi um 

að sérhagsmunir hafi ráðið för.      

Fyrstu árin eftir einkavæðingu virtist efnahagur Íslands vera í blóma sem aldrei fyrr. 

Hagvöxtur jókst, tekjur urðu hærri, skuldir ríkissjóðs lækkuðu, verðbólga var lág og 

atvinnuleysi lítið. Um árið 2005 var „útrásin“ komin í fullt gang og ýmis fyrirtæki hösluðu sér 

völl erlendis.
69

 Verklagsreglurnar sem áttu að tryggja fagmannleg vinnubrögð, gegnsæi og 

aga í ferlinu máttu sín lítils enda var þeim ekki fylgt. Stjórnvöld sveigðu reglurnar eftir sínum 

eigin vilja. Útkoman af þessum vinnubrögðum var auðvitað tortryggni og getgátur um að 

áríðandi upplýsingum hafi verið haldið leyndum eða að pólitískir hagsmunir hafi stjórnað því 

hverjir fengu stærstan hlut í bönkunum. Starfsemi bankastofnana varðar almannahagsmuni og 

því skipti miklu máli hvernig staðið var að einkavæðingu bankanna og hverjir eignuðust þá.
70
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Þrátt fyrir að stjórnvöld hafi sett sér sínar eigin verklagsreglur um einkavæðingu fóru þau 

viljandi á skjön við þær. Steingrímur Ari benti á, eftir úrsögn sína, að markmiðið með 

verklagsreglunum hafi verið að tryggja jafnan aðgang og um leið tækifæri fyrir alla 

landsmenn að eignast hlut í fyrirtækjum og taka þátt í útboðum á vegum ríkisins á 

jafnréttisgrundvelli.
71

 Þó talað hafi verið um að gengið hafði verið að samningnum við 

Samson í flaustri, var ríkisstjórnin afar ánægð með einkavæðinguna og taldi að flest þau 

markmið sem hún hafði einsett sér í ferlinu hefðu náðst.
72

 Enn fremur var almenn ánægja í 

samfélaginu með einkavæðinguna. Undir lok kjörtímabilsins, árið 2003, hafði tekist að 

einkavæða alla ríkisbankana á fremur skömmum tíma eða á fimm árum. Áherslan var lögð á 

að ljúka verkinu á sem skemmstum tíma á meðan kaupendur höfðu enn áhuga. Fyrir 

ríkisstjórnina var líka mikilvægt að efna kosningamarkmið síðasta kjörtímabils þar sem 

alþingiskosningar voru á næsta leiti.   

Einkavæðing bankanna mótaði íslensku samfélagi nýja stefnu og átti eftir að hafa áhrif á alla 

þætti samfélagsins. Afar mikilvægt var að vandað væri til verka við einkavæðinguna vegna 

þess hversu stóru hlutverki bankarnir gegndu í íslensku samfélagi. Stjórnvöld voru meðvituð 

um hættuna sem tengdust samþjöppun eignarhalds en lá mikið á að ljúka ferlinu fyrir 

kosningar. Einkavæðingarferlið reyndist ógegnsætt og afleiðingin var að stjórnvöld voru 

tortryggð og ásökuð um „pólitísk helmingaskipti“.
73

 Setning verklagsreglnanna virðist aðeins 

hafa verið formsatriði, jafnvel sýndarleikur, en að fylgja þeim virðist hafa ekki verið eins 

nauðsynlegt. Að mörgu leyti virðist ríkisstjórnin sem leiddi einkavæðingarferlið áfram ekki 

hafa gert sér fullkomlega ljóst hversu mikilvægt væri að staðið yrði fagmannlega að 

einkavæðingunni, sérstaklega til að koma í veg fyrir að trúverðugleiki ríkisstjórnarinnar hlyti 

skaða.    

4. Ummæli og afstaða þingmanna á löggjafarþingum á árunum 2003–2008 

I. Einkavæðingarferlið 

Markmiðum einkavæðingarferlisins var náð árið 2003 og völd sem áður voru í höndum 

ríkisvaldsins færðust að stórum hluta til einkaaðila. Í umræðum þingmanna frá 130. 

löggjafarþingi má vel merkja mun á afstöðu stjórnarandstæðinga og stjórnarsinna gagnvart 

einkavæðingu bankanna. Stjórnarsinnar töldu vel hafa tekist til, atvinnulífið dafnaði og 
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kaupmáttur jókst sem aldrei fyrr. Á sama tíma fannst þeim atvinnulífið hafa farið geyst fram 

og því væri mikilvægt að veita því verðugt eftirlit. Stjórnarandstæðingar töldu hinsvegar illa 

hafa tekist til við einkavæðingarferlið. Þeir töldu hagsmuni ríkisstjórnarflokkanna hafa vegið 

þyngra en hagsmuni almennings í þeim efnum. Framsóknarflokkurinn lá sérstaklega undir 

ámæli stjórnarandstöðunnar og var sakaður um náin tengsl við S–hópinn sem keypti 

Búnaðarbankann. Enda var margt óljóst hvernig staðið var að einkavæðingunni og kröfðust 

stjórnarandstæðingar þess að hið rétta kæmi í ljós um störf einkavæðingarnefndar og jafnvel 

að ráðherrar upplýstu um hagsmunatengsl sín til að hreinsa andrúmsloftið á Alþingi.
74

   

Ríkisstjórnin var auk þess sökuð um mistök við framkvæmd einkavæðingarinnar varðandi 

tryggingu dreifðrar eignaraðildar sem væri grundvöllurinn að góðri samkeppni. Segja má að 

ríkisstjórnin hafi fengið að súpa seyðið af því að hafa ekki fylgt vandlega eftir 

verklagsreglunum sem settar voru í upphafi. Þannig hefði hún mögulega getað komist hjá 

slíku umtali og tortryggni. Hér á eftir eru tekin sýnishorn af þeim ummælum sem áttu sér stað 

á Alþingi á tímabilinu 2003–2008 sem lýsa afstöðu þingmanna í garð einkavæðingarinnar og 

afleiðinga hennar.        

Mesta andstöðu við einkavæðinguna og framkvæmd hennar var að finna hjá þingmönnum 

Vinstri grænna enda miðast stefna þeirra við að vera mótvægi við þeirri frjálshyggju sem 

frekar er að finna hjá hægrisinnuðum flokkum. „Hér er vaxandi fákeppni, samþjöppun og 

hagnaðarsprenging“, sagði þingmaður Vinstri grænna, Álfheiður Ingadóttir, í umræðum um 

afkomu bankanna á 130. löggjafarþingi. Jón Bjarnason, Vinstri grænum, sagði að flestum 

hafði „ofboðið framferðið við sölu og braskvæðingu ríkisbankanna“, sem enn stæði yfir. Hann 

gagnrýndi stefnu ríksstjórnar Framsóknar– og Sjálfstæðisflokks áranna á undan fyrir að hafa 

stuðlað að því að fjármagn, aflaheimildir og aðrar samfélagseignir söfnuðust á fárra manna 

hendur.
75

      

Í febrúar 2004, á 130. löggjafarþingi, spunnust miklar umræður á Alþingi varðandi áform 

Landsbankans um að kaupa eða sameinast Íslandsbanka. Í umræðunum má greina 

mismunandi álit til frekari samruna fyrirtækja og til einkavæðingar almennt. Steingrímur J. 

Sigfússon, formaður og þingmaður Vinstri grænna, rifjaði upp þau loforð sem gefin voru í 

upphafi einkavæðingarferlisins, um tryggingu dreifðrar eignaraðildar. Steingrímur hafði þá 

skoðun að eigendur bankanna notuðu þá sem tól í valda– og hagsmunabaráttu sinni í 
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viðskiptalífinu, en skilmálar einkavæðingarferlisins voru að eigendur bankanna mættu ekki 

beita sér í atvinnulífinu að öðru leyti en innan bankanna. Steingrímur spurði 

viðskiptaráðherra, Valgerði Sverrisdóttur, Framsóknarflokki, um fyrirhuguð kaup 

Landsbankans á Íslandsbanka:  

Er ekki ljóst í fyrsta lagi að einkavæðingarleiðangur ríkisstjórnarinnar hefur 

leitt menn út í hreinar ógöngur sem ekki sér fyrir endann á? Hvað segir 

ráðherra um þessa síðustu atburði frá sjónarhóli samkeppni eða öllu heldur 

samþjöppunar og fákeppni í fjármálaheiminum, svo ekki sé nú minnst á hina 

upphaflegu svardaga um dreifða eignaraðild?
 76

  

Steingrímur gagnrýndi einnig það hugarfar sem að baki bjó, að sameina bankana til að vera 

öflugir í áhættufjárfestingum erlendis en láta innanlandsmarkað sæta afgangi. Það færi á 

kostnað almannahagsmuna og spurði hann hverra hagsmuna væri verið að gæta í þessu ferli.
77

  

Valgerður svaraði spurningum Steingríms og byrjaði á því að minnast þess að með 

einkavæðingu bankanna hafði kraftur verið leystur úr læðingi. Hafði það verið tímabært og til 

góðs fyrir íslenskt atvinnulíf. Að hennar mati hafði minni samþjöppun orðið í bankakerfinu 

miðað við marga aðra markaði. Afkoma bankanna skilaði sér að einhverju leyti til almennings 

þó betur mætti gera í þeim efnum. En um málefni viðskiptalífsins sagði Valgerður:  

Kannanir benda til þess að almenningur telji siðferði í viðskiptalífinu lélegt og 

að viðskiptalífið njóti ekki trausts. [...] Viðskiptalífið verður að vera í tengslum 

við fólkið og það umhverfi sem það starfar í. Viðskiptalífið verður sjálft að 

taka sér taki og öðlast traust og trúnað fólksins í landinu.
78

  

Valgerður taldi viðskiptalífið sjálft betur til þess fallið að efla tengslin við fólkið í landinu og 

bæta ímynd sína frekar en að ríkið setti því lagaramma sem gæti stuðlað að góðum 

starfsháttum og siðferði. Að öðru leyti vildi hún lítið segja til um hvort samruni bankanna 

tveggja kæmi til greina, enda voru þessi mál aðeins á umræðustigi. Guðjón A. Kristjánsson, 

formaður og þingmaður Frjálslynda flokksins, sagði í umræðum að sameiningin bryti á bága 

við vilja þjóðar og þings: „Hvað veldur því að stjórnarmenn í bönkum og sparisjóðum horfa 
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eingöngu til fjárhagslegs ávinnings, valda og eigin hagsmuna en skeyta lítt um virka 

samkeppni og dreifingu fjármálavaldsins?“
79

  

Dagný Jónsdóttir, þingmaður Framsóknarflokks, vitnaði í beinu framhaldi af ummælum 

sínum um málið, í ræðu sem aðaleigandi Landsbankans hélt í Lúxemborg nokkru áður. Þar 

sagði hann vöxt atvinnulífsins og aukna velferð ekki að finna í garði nágrannans á Íslandi 

heldur á erlendri grundu.
80

 Þá þegar voru bankarnir farnir að huga að útrás í útlöndum, rétt ári 

eftir einkavæðingu bankanna. Gunnar I. Birgisson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, var jákvæður 

í garð mögulegra kaupa eða sameiningar. Taldi hann einn sterkan banka vera betur til þess 

fallinn að gegna mikilvægri starfsemi jafnt innanlands sem utan. Kristinn H. Gunnarsson, 

þingmaður Framsóknarflokksins á þeim tíma, taldi tímabært að Alþingi sendi 

fjármálamarkaðnum skýr skilaboð um að eigendur fyrirtækja á fjármálamarkaði rækju þau 

fyrst og fremst með arðsemi og ávinning almennings að leiðarljósi.
81

 Steingrímur J. Sigfússon 

kom aftur í pontu og gagnrýndi aðgerðarleysi ríkisstjórnarinnar. Hann sagði að eitt væri víst í 

þessum málum, að ríkisstjórnin myndi ekkert aðhafast og í mesta lagi lýsa áhyggjum sínum 

yfir málum.
82

 Aldrei kom til aðgerða af hálfu ríkisstjórnar þar sem aldrei varð af kaupum eða 

sameiningu þessara banka en umræður um þetta mál sýna vel hvaða afstöðu þingmenn höfðu 

til viðskiptalífsins og þróun þess.     

Í umræðum um einkavæðinguna og breytt viðskiptalandslag, má merkja talsverðan ótta hjá 

þingmönnum hversu hratt viðskiptalífið stækkaði og teygði út anga sína. Einkavæðingin hafði 

ófyrirsjáanlegar afleiðingar sem þingmenn og ráðherrar kunnu ekki tök á. Þeir virtust lítt vita 

hvernig bregðast skyldi við þessari ört vaxandi valdablokk eða hvort bregðast skyldi við. Í 

þeim umræðum sem skoðaðar voru frá 129. löggjafarþingi er ekki að sjá að fullkomin 

andstaða hafi verið við einkavæðinguna sjálfa enda fylgdu íslensk stjórnvöld í fótspor annarra 

vestrænna þjóða með því að hrinda henni í framkvæmd. Mesta andstöðu við sjálfa 

hugmyndafræði einkavæðingarinnar er að finna hjá Vinstri grænum en þau lögðu það oft til 
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að ríkið héldi eftir einum banka. Gagnrýninni var einna helst beint að framkvæmd 

einkavæðingarinnar og þróun bankanna.        

II. Siðferði þingmanna og fjárreiður stjórnmálaflokkanna 

Mikil vitundarvakning átti sér stað meðal þingmanna um siðferðilegt hlutverk Alþingis um 

leið og völd þingsins færðust í meira mæli til viðskiptalífsins. Prófkjör og kosningabarátta 

virtust snúast í frekari mæli um að ná athygli með glansmyndum auglýsinga og sterkum 

slagorðum sem hafði aukin fjárútlát frambjóðenda í för með sér. Aðgangur að fjármagni var 

skilyrði þess að hljóta atkvæði kjósenda. Frambjóðendur til þings sóttu mikið til bankanna og 

annarra fjármagnsfyrirtækja eftir styrkjum. Aukin vitund þingmanna um kosti siðareglna eða 

hæfisreglna komu líka til af því að þjóðþing nágrannalanda Íslands hófu að setja sér slíkar 

reglur en þróunin var víða á þann veg, t.a.m. í Evrópuþinginu. Af umræðum þingmanna að 

dæma, risu raddir um fjárreiður stjórnmálaflokkanna hátt í aðdraganda kosninganna 2003. 

Umræður um þessi mál bar mest á góma á kjörtímabilinu 2003–2007 og var oft hart tekist á í 

ræðustól.          

Steingrímur J. Sigfússon tók til máls í umræðum um stefnuræðu forsætisráðherra þegar 

nýkjörið Alþingi kom saman á 129. löggjafarþingi í maí 2003. Hann gagnrýndi 

forsætisráðherra fyrir að kveða ekki einu orði á í stefnuræðunni um framkvæmd 

nýyfirstaðinnar kosningabaráttu og alls fjáraustursins sem hún kallaði eftir. Orðrétt sagði 

hann: „Ætla stjórnmálaflokkar sem vilja láta taka sig alvarlega og telja sig vestræna 

lýðræðisflokka áfram að þverskallast við og koma Íslandi í siðaðra manna tölu hvað það 

varðar að hér ríki einhver lög og einhverjar reglur um fjármál og stjórnmálastarfsemi?“
83

 Í 

sömu umræðum taldi Sigurjón Þórðarson, Frjálslynda flokknum, sorglegt að ríkisstjórn 

Íslands væri skipuð þingmönnum stjórnmálaflokka sem enn hefðu fjármál sín á huldu og 

sakaði þá um að stunda fyrirgreiðslustjórnmál. Sagði hann ennfremur að sennilega hafði 

einhver kvótaþegi sem vildi „viðhalda óbreyttu, ranglátu kvótakerfi“ styrkt 

ríkisstjórnarflokkanna.
84

  

Í janúar 2004 báðu níu þingmenn Samfylkingarinnar forsætisráðherra um skýrslu varðandi 

fjárframlög til stjórnmálastarfsemi og starfsumhverfi stjórnmálaflokka á Íslandi. Bera átti 

saman fjárhagslegt og lagalegt umhverfi íslenskra stjórnmálaflokka við skipulag þessara mála 
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hjá nágrannaþjóðum.
85

 Skýrslan leit ekki dagsins ljós fyrr en á 131. þingi eftir að tvær beiðnir 

höfðu verið lagðar fram um gerð hennar.
86

 Meginniðurstöður skýrslunnar leiddu til þess að 

skipuð var nefnd með fulltrúum úr öllum stjórnmálaflokkum til að fjalla um lagalega umgjörð 

stjórnmálastarfsemi. Hún skilaði starfi sem var undanfari laga um fjármál stjórnmálasamtaka 

og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra. Þau lög tóku gildi þann 1. janúar 2007.
87

   

Þingmenn Samfylkingarinnar voru iðnir við kolann að leggja fram tillögur sem snertu siðferði 

og starfshætti Alþingis. Þeir lögðu tvisvar sinnum fram þingsályktunartillögu um rannsókn á 

þróun valds og lýðræðis, á 132. og 133. þingi. Hún var samþykkt í bæði skiptin en strandaði í 

allsherjarnefnd. Í tillögunni kom fram að kanna ætti meðal annars að hve miklu leyti völd 

höfðu færst frá kjörnum fulltrúum til einkaaðila, þar sem hið efnahagslega vald hafði tekið 

breytingum í krafti tilfærslu eigna og fjármagns og hvort ákvarðanir og fjárfestingar stórra 

valdablokka í atvinnu- og fjármálalífi hefðu nú meiri áhrif en áður á afkomu og þróun 

þjóðarbúsins.
88

    

Á 130. löggjafarþingi komu fram þingsályktunartillögur um setningu siðareglna í 

stjórnsýslunni annars vegar og fyrir alþingismenn hins vegar. Jóhanna Sigurðardóttir, 

þingmaður Samfylkingar, var fyrsti flutningsmaður en tillöguna studdu þingmenn úr öllum 

flokkum nema Sjálfstæðisflokki. Umræður um báðar tillögurnar fóru fram samtímis. Í 

greinargerð þingsályktunartillögunnar um siðareglur alþingismanna kom fram að eðlilegt 

þætti að þingmenn settu sér siðareglur líkt og aðrar starfsstéttir; með því styrktu þeir 

þingræðið og trúnað við kjósendur og þjóðina í heild. Forsætisnefnd var ætlað það hlutverk að 

setja reglurnar en hafði til hliðsjónar siðareglur þinga í nágrannalöndum. Í greinargerðinni 

kom einnig fram að tillaga um gerð siðareglna fyrir Alþingi hefði áður verið sett fram á 127. 

þingi.
89

 Jóhanna gat þess að hún taldi siðareglur ekki leysa allan vanda, siðferðileg álitaefni 

kæmu ávallt upp, en reglurnar gætu verið til þess fallnar að auka trúnað almennings við 

Alþingi, tryggja það að hagsmunum almennings væri betur borgið og styrkja störf þingmanna. 

Aldrei var unnið neitt frekar með þingsályktunartillöguna um siðareglur fyrir Alþingi 
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ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar setti það sem stefnumál að unnið yrði að gerð 

siðareglna fyrir ráðherra, alþingismenn og stjórnsýslu ríkisins.
90

 Ekkert var frekar unnið með 

það stefnumál á meðan sú ríkisstjórn hélt velli. 

Í umræðum um þingsályktunartillögurnar á 130. þingi sagði Guðjón A. Kristjánsson að fyrir 

utan mikilvægi siðareglna, væri einnig brýnt að þingmenn upplýstu kjósendur sína um 

hagsmunatengsl sín, hvort þeir sætu í stjórn fyrirtækja eða hagsmunasamtaka.
91

 Mörður 

Árnason, þingmaður Samfylkingarinnar, vildi þó gera greinarmun þar á, slæmt væri að t.a.m. 

að missa krafta þingmanna innan góðgerðar- og íþróttafélaga. Á hinn bóginn taldi hann það 

ekki vera „eðlilegt að maður í stjórn fyrirtækis taki þar afstöðu til máls út frá hagsmunum 

fyrirtækisins og láti síðan þá afstöðu móta málflutning sinn og afstöðu á Alþingi“.
92

 Að hans 

mati væru þingmenn sem sæti ættu í stjórn fyrirtækja samhliða þingmennsku brjóta 

drengskaparheit sitt við stjórnarskránna, 48. grein þar sem segir að þingmaður eigi aðeins að 

fylgja sinni eigin sannfæringu. Mörður vildi setja reglu sem kæmi í veg fyrir að þingmenn 

gætu samtímis setið í stjórn fyrirtækis og gegnt þingmennsku.
93

   

Dæmi um þingmann sem gegndi samtímis þingmennsku og stjórn fyrirtækis á tímabilinu 

2003–2008 er Bjarni Benediktsson. Hann varð þingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn í 

kosningunum árið 2003 en um mitt kjörtímabil 2003–2007 gerðist hann stjórnarformaður 

Olíufélagsins hf. sem seinna varð að N1 og hjá BNT sem var eignarhaldsfélag N1. Hann sagði 

stjórnarformennsku ekki af sér fyrr en í desember 2008, eftir hrun, og sagðist ætla að einbeita 

sér að þingmennsku, eftir að hafa setið fimm ár á þingi. Bjarni sagði í samtali við 

Viðskiptablaðið þann 11. desember 2008 að hann teldi óheppilegt að vera mjög virkur 

þátttakandi í viðskiptalífinu eftir að bankarnir komust í hendur ríkisins. Hann taldi það geta 

leitt til einhverrar tortryggni sem gæti bitnað á hagsmunum félaganna og það væri ekki góð 

staða. Enn fremur hefði hann ávallt sett stjórnmálin fram yfir stjórnarformennsku sína ef hann 

sæi fyrir að þessi svið myndu skarast.
94

 Athyglisvert er að sjá að Bjarni hafi talið 

þingmennsku hans samhliða stjórnarformennsku geta bitnað á hagsmunum félaganna, fremur 

en að störf hans fyrir N1 og BNT gætu bitnað á störfum hans sem þingmaður. Aukinheldur 

var ekkert athugavert við að vera þátttakandi í viðskiptalífinu á meðan bankarnir voru í 

                                                           
90

 Geir H. Haarde, stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana, 1. umræða, 2007, Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/raeda/134/rad20070531T195306.html (sótt 22. nóvember 2010). 
91

 Guðjón A. Kristjánsson, siðareglur fyrir alþingismenn, 1. umræða, þskj. 219, 208. mál, 2003–2004, Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/130/02/r17154230.sgml  (sótt 16. nóvember 2010). 
92

 Mörður Árnason, siðareglur fyrir alþingismenn, 1. umræða, þskj. 219, 208. mál, 2003–2004, Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/130/02/r17154604.sgml (sótt 16. nóvember 2010). 
93

 Sama heimild. 
94

 Viðskiptablaðið, „Bjarni Benediktsson lætur af stjórnarformennsku í N1“, 15. árg. 174. tbl. 11. desember 2008. 



  

25 

 

einkaeigu að mati Bjarna. Þegar Bjarni lét af stjórnarformennsku kvaðst hann engra hagsmuna 

eiga að gæta hjá félögunum og því hafi það verið auðveld ákvörðun fyrir hann að láta af 

störfum.
95

 Í desember 2008 stóð formaður Sjálfstæðisflokksins, Geir H. Haarde, völtum fótum 

og var Bjarni nefndur sem væntanlegur arftaki formannsstólsins. Því má ætla að hann hafi 

einnig viljað vera laus frá stjórnarformennskunni í tæka tíð fyrir formannskjör.     

Á 132. og 133. löggjafarþingi var Bjarni fyrsti flutningsmaður frumvarps um breytingu á 

samkeppnislögum, nr. 44/2005, sem hann samdi ásamt fleiri þingmönnum 

Sjálfstæðisflokksins. Breytingin snerist um að hækka veltuviðmið fyrirtækja þegar þeim bæri 

að tilkynna um samruna til Samkeppniseftirlitsins.
96

 Með breytingunni átti að minnka 

fælingarmátt fyrirtækja til að sameinast öðrum fyrirtækjum þar sem bið eftir úrskurði frá 

Samkeppniseftirlitinu væri óþörf ef fyrirtæki væri undir veltuviðmiðum. Frumvarpið var fyrst 

lagt fyrir Alþingi á 132. þingi en varð ekki útrætt. Í annað skiptið sem frumvarpið var lagt 

fram tók efnahags- og viðskiptanefnd það til skoðunar. Að sumu leyti er athyglisvert að Bjarni 

hafi verið fyrsti flutningsmaður þessa frumvarps þar sem hann sat í stjórn Olíufélagsins hf. á 

þessum tíma sem varð að fyrirtækinu N1 árið 2007 með samruna við Bílanaust, Ísdekk, 

Gúmmívinnustofunnar og fleiri smárra fyrirtækja.
97

 Ekki er vitað hvort samruni fyrirtækjanna 

hafði lengi staðið til og hvort langur úrskurður Samkeppniseftirlitsins um lögmæti samruna 

hafði einhvern fælingarmátt.  

Í greinargerð frumvarpsins um setningu siðareglna kom fram að þingflokkur 

Samfylkingarinnar samþykkti í júní 1999 reglu um að þingmenn flokksins skyldu ekki gegna 

föstu starfi utan þings. Þá skyldu þeir ekki sitja í stjórnum banka, sjóða eða annarra stofnana 

sem dregið gæti úr hæfi þeirra til þingstarfa, leitt til hagsmunaárekstra eða raskað að öðru 

leyti stjórnarskrárbundnum skyldum þeirra.
98

 Ósagt skal látið hvort t.d. þingmennska Bjarna 

og stjórnarformennska hafi raunverulega stangast á, en sú staða sem hann var í veltir upp 

spurningum um hæfi hans til að fara með ýmis mál sem tengdust viðskiptalífinu, eins og t.d. 

frumvarpið um samruna fyrirtækja. Þó að auknar umræður um siðferði þingmanna og fjármál 

stjórnmálaflokka megi rekja til svipaðra umræðna í nágrannalöndum Íslands er eins víst að 
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þingmenn hafi orðið sér meðvitaðir um mikilvægi þess að reglur yrðu settar um hlutverk 

þeirra til að tryggja gegnsæi og traust á Alþingi, sérstaklega þegar umsvif fjármálalífsins tóku 

að aukast. 

III. Umgjörð fjármálaumhverfisins og eftirlitsstofnanir 

Eftir því sem dró úr völdum ráðherra og þingmanna sótti viðskiptalífið í auknum mæli eftir 

íhlutun að stefnumótun og lagasetningu um starfsemi sína.
99

 Talið hefur verið að skýr skil 

verði ætíð að vera á milli fjármálalífs og ríkisvalds, en yfirvöld verða að gegna því hlutverki 

að veita fjármálalífinu aðhald með eftirliti og lagasetningu svo starfsemi þess verði ekki 

allsráðandi í samfélaginu. Íslensk stjórnvöld hafa vafalaust ekki séð fyrir hversu mikið og 

hratt íslenska fjármálakerfið myndi vaxa eftir einkavæðingu. Ríki hafa reynt í auknum mæli, 

sérstaklega eftir að fjármálafrelsi jókst á milli landa, að skapa fjármálafyrirtækjum og 

viðskiptalífinu öllu sem hagstæðastan jarðveg til að byggja starfsemi sína á.  Íslensk 

stjórnvöld litu suman part á sig sem þjónustuaðila við viðskiptalífið eftir einkavæðinguna. 

Töldu þau að með því að skapa viðskiptalífinu kjörnar aðstæður til starfsemi væri ríkið að 

hagnast með því að halda fjármagninu í landinu. Óttinn við að missa bankana úr landi gerði 

það að verkum að stjórnvöld leyfðu hagsmunasamtökum fyrirtækja og banka að koma að 

ákvörðunum þeirra í mjög miklum mæli eða veittu fjármálalífinu mikið svigrúm til athafna. 

Lýðræðislegt ákvörðunarferli og lýðræðislegar umræður verða að engu þegar hagsmunaaðilar 

fá að ganga óhindrað í hlutverk stjórnvalda og setja sér sínar eigin leikreglur án nokkurra 

mótbára kjörinna fulltrúa.
100

   

Tvö af stærstu hagsmunasamtökum fjármálalífsins, Viðskiptaráð og Samtök 

fjármálafyrirtækja, höfðu mikil áhrif á lagasetningu og þær tilhaganir sem gerðar voru á 

starfsemi fjármálafyrirtækja.
101

 Aðstæður fjármálalífsins áttu ekki að vera íþyngjandi, 

stjórnsýslan átti að vera einföld í sniðum og skattar lágir. Stjórnvöld studdu þessar kröfur og 

stuðluðu að frjálsræði fjármálafyrirtækja og að eftirlit með þeim yrði þeim ekki óþarfa byrði. 

Flest bendir til þess að bankar og fjármálafyrirtæki hafi haft algjörlega frjálsar hendur um 

hvernig þau höguðu starfsemi sinni. Miðað við hversu mikilvæga stöðu bankarnir höfðu í 

íslensku samfélagi voru stjórnvöld afar skeytingarlaus varðandi þá. Þau töldu ofvöxt þeirra 

ekki vera vandamál og í rannsóknarskýrslu Alþingis er haft eftir Össuri Skarphéðinssyni, sem 
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var iðnaðarráðherra frá 2007–2009, að ekki hafi verið rætt reglulega um stöðu bankanna á 

ríkisstjórnarfundum.
102

     

Ráðherrar í ríkisstjórn og stjórnarsinnar vildu setja fáar reglur en hafa sterkt eftirlit með þessu 

nýja afli í þjóðfélaginu. Þeir voru heldur jákvæðari í garð þeirrar þróunar sem átti sér stað á 

fjármálamarkaðnum en stjórnarandstæðingar en sendu þó markaðnum stundum 

viðvörunartón. Árni Magnússon, félagsmálaráðherra á árunum 2003–2006, lét í ljós áhyggjur 

af breyttum starfsháttum viðskiptabankanna í ræðu á Iðnþingi Samtaka iðnaðarins árið 2004. 

Áhyggjur Árna beindust að þeim stakkaskiptum sem urðu á bönkunum frá því þeir voru 

þjónustustofnanir á sviði fjármála við heimili og atvinnulíf þar til þeir urðu virkir gerendur á 

fjármálamarkaði og spurði sig hvort það væri raunverulegur tilgangur bankanna. Árni sagði 

enn fremur að merki væri um hringamyndun í viðskiptalífinu og umsvif einstakra aðila 

stæðust tæpast siðferðilega mælikvarða. Að lokum minntist Árni á mikilvægi þess að veita 

þessum aðilum eftirlit og taka ábyrgð:  

Það er að mínu viti eitthvert mikilvægasta hlutverk okkar stjórnmálamanna um 

þessar mundir að standa vaktina. Ábyrgð okkar er mikil en ábyrgð þeirra sem 

ég hér fjalla um er ekki minni, taki þeir til sín sem eiga. Við stjórnmálamenn 

þurfum að vera á varðbergi og það munum við verða. Íslenska þjóðin þarf 

sömuleiðis að veita þessum nýju valdhöfum aðhald, þeir eiga ekki að fá 

tækifæri til að ofbjóða þjóðinni, sitjandi á einhvers konar heimatilbúnum 

friðarstóli.
103

 

Í samhengi við þessi ummæli Árna er athyglisvert að segja frá því að hann lét af embætti 

félagsmálaráðherra og þingmennsku í mars 2006 til að taka við starfi sem forstöðumaður á 

fjárfestinga- og alþjóðasviði Glitnis.  

Á 130. löggjafarþingi lagði Steingrímur J. Sigfússon fram tillögu um að viðskiptaráðherra, 

Valgerður Sverrisdóttir, sæi um að endurnýja og uppfæra skýrslu um stjórnunar- og 

eignatengsl í íslensku atvinnulífi. Markmið skýrslunnar væri kortlagning allra breytinga sem 

höfðu orðið á eigna- og stjórnunartengslum síðan síðustu skýrslur voru gerðar árin 1994 og 

2001. Athugað skyldi hvort aukinnar hringa- eða blokkamyndunar gætti í atvinnulífinu og 

setja niður hvar markaðseinokun eða aukin fákeppni ríkti. Hugmyndin með skýrslunni var sú 

að gefa sem skýrasta mynd af þróun íslensks viðskiptalífs og skilyrðum markaðar bæði í 
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atvinnu- og viðskiptalífinu.
104

 Steingrímur sagði um stöðuna í viðskipta- og atvinnulífinu: 

„Landslagið má heita gjörbreytt hvað varðar eignarhald og stjórnun á heilum sviðum 

viðskipta og er auðvitað á fleygiferð enn þann dag í dag, en það er þó enginn minnsti vafi á 

því að mjög fróðlegt væri að sjá nýja kortlagningu á þessu.“
105

  

Birgir Ármannsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefndarmaður í efnahags- og 

viðskiptanefnd á þessum tíma, tók til máls næst á eftir Steingrími. Hann taldi rétt að nefndin 

tæki tillöguna fyrir en einnig að slík skýrsluskrif sem Steingrímur lagði til myndu bera lítinn 

árangur þar sem eignaskipti færu hraðar fram en áður og að upplýsingar um viðskiptalífið 

væru mun aðgengilegri en áður, t.a.m. fjölluðu fjölmiðlar meira og með opnari hætti um 

viðskiptalíf en áður tíðkaðist. Skýrsluskrifin myndu frekar „fela í sér sagnfræðilega vinnu“ en 

skila af sér upplýsingum sem kæmu að gagni fyrir Alþingi og þjóð.
106

 Steingrímur svaraði 

Birgi því til að gott gæti verið að hlutir hefðu sagnfræðilegt gildi. Nauðsynlegt væri fyrir 

Alþingi, sem setti lögin, að hafa í höndunum greinargóðar og nýjar upplýsingar um stöðuna í 

viðskipta- og atvinnulífinu þar sem Alþingi setti leikreglurnar á markaðnum. Steingrímur 

benti einnig á að slíkar upplýsingar gætu haft töluvert aðhaldsgildi fyrir markaðinn og 

Samkeppniseftirlitið yrði mun betur stakk búið að takast á við slíkt verkefni en nokkurn 

tímann fjölmiðlar.
107

  

Seinna í umræðum um þetta mál sagði Steingrímur að Alþingi ætti að taka hlutverk sitt 

alvarlega hvað sem öðrum eftirlitsstofnunum liði og að Alþingi ætti að senda skýr skilaboð út 

í samfélagið um að það vildi vera með á nótunum hvað þar væri að eiga sér stað.
108

 

Steingrímur sagði einnig í síðasta andsvari sínu um þetta mál að ekki gæti verið gott að 

eignarhald væri á stöðugri ferð, „þannig að menn viti yfirleitt ekki stundinni lengur hver á 

hvað“. Auk þess vonaðist hann til þess að tískufyrirbærið „útrás“ í atvinnulífinu myndi bera af 

sér góðan ávöxt þó reynslan hafði sýnt annað. Eitt af markmiðum frumvarpsins var að veita 

Fjármálaeftirlitinu úrræði til að skapa eðlilegar leikreglur og heilbrigt umhverfi í 
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fjármálalífinu auk þess að koma í veg fyrir siðlausa fjármálagjörninga líkt og kaup 

lykilstjórnenda fjármálafyrirtækja á verðbréfum í sínum eigin félögum.
109

 Skýrslan sem 

Steingrímur vildi láta vinna varð aldrei að veruleika. 

Fljótlega eftir einkavæðingu bankanna kom í ljós að vegna skjótra breytinga á 

fjármálamarkaði þurfti sífellt að endurskoða starfshætti eftirlitsstofnana og breyta 

lagaákvæðum og reglum svo stofnanirnar gætu sinnt hlutverki sínu. Á 132. löggjafarþingi í 

febrúar 2006 sagði viðskiptaráðherra, Valgerður Sverrisdóttir, að vegna örrar þróunar á 

fjármálamarkaði væri ástæða til að eftirlitsheimildir Fjármálaeftirlitsins væru í sífelldri 

endurskoðun.
110

 Í ræðu Össurar Skarphéðinssonar, þingmanns Samfylkingar, um þessar 

fyrirhuguðu lagabreytingar má sjá hver afstaða Samfylkingarinnar var til þess að veita 

fjármálalífinu aðhald:  

Ég og stjórnmálaflokkur minn erum þeirrar skoðunar að það sé best fyrir 

viðskiptalífið, best fyrir arðsemi þess og best fyrir velsæld samfélagsins að sem 

fæst lög skerði athafnafrelsi fyrirtækja og einstaklinga. Við höfum hins vegar 

talað fyrir því að það séu sterkar eftirlitsstofnanir og þeim séu tryggðar 

nægilegar fjárveitingar til að standa undir nafni. Á því hafa nú verið skafankar 

af hálfu núverandi hæstv. ríkisstjórnar. Sömuleiðis séu þeim eftirlitsstofnunum 

gefin mjög sterk úrræði til að leita allra gagna sem þarf til að grafast fyrir um 

hugsanlega misnotkun, markaðsmisneytingu og annað sem fer ekki nægilega 

vel. Eftir að hafa, eftir minni þekkingu, grandskoðað frumvarpið finnst mér það 

að mörgu og flestu leyti taka á þeim álitamálum sem við höfum séð uppi í 

íslensku fjármálalífi.
111

 

Þrátt fyrir þessi ummæli og meðvitund ráðherra og þingmanna um mikilvægi þess að 

Fjármálaeftirlitið og aðrar eftirlitsstofnanir þyrftu að vera öflugar, settu þeir ekki frekari 

ákvæði í lögum um eftirlit með fjármálastofnunum en þær reglur sem finna má í 

rammalöggjöf EES–samningsins.
112

 Öflugar eftirlitsstofnanir þurfa ekki einungis viðeigandi 

fjármagn til að geta sinnt hlutverki sínu með rentu, heldur einnig vandaðar reglur til að geta 

fylgt hlutverki sínu eftir og mannafla til að vinna störfin. Umgjörð Fjármálaeftirlitsins óx ekki 

í takt við útþenslu bankanna. Ráðherrar létu hafa eftir sér að hagstjórnin væri vandasamari 

fyrir sakir EES–samningsins, að þeir hafi haft færri úrræði til að takast á við hagstjórnina en 
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fyrir aðild að samningnum.
113

 Rétt er að hvorki ríkisstjórn né Alþingi gat gripið fram í fyrir 

frjálst flæði fjármagns án þess að slíta EES–samningnum, en hún hafði mörg úrræði til að 

setja strangari reglur um eftirlit með fjármálastofnunum en sem samningurinn kvað á um. 

Kjarni hugmyndafræði frjálshyggjunnar var sá að krafta athafnamanna mætti ekki hefta, né 

þrengja að athafnarými þeirra með óþarfa kvöðum og eftirliti. Því var veikt aðhald og óheftur 

vöxtur fjármálageirans ekki glappaskot af hálfu stjórnvalda heldur fyrirséð útkoma af stefnu 

ríkisstjórnar.
114

            

IV. Gróska eða græðgisvæðing? 

Athugasemdir um stöðu ríkissjóðs komu oft upp í ummælum þingmanna á tímabilinu sem og 

áhyggjur af eyðslusemi og óhóflegri lánatöku Íslendinga. Velt var vöngum yfir skuldum 

þjóðarbúsins, þar á meðal skuldum helstu atvinnugreina og heimila í landinu, sérstaklega í 

kjölfar niðurstaðna erlendra matsfyrirtækja og efnahagsstofnana.  

Í utandagskrárumræðum um skuldastöðu þjóðarbúsins á 130. löggjafarþingi, sagði 

Steingrímur J. Sigfússon, að þótt ríkissjóður og Seðlabankinn hafi bætt stöðu sína þá hafi 

heildarskuldir þjóðarbúsins aldrei verið hærri. Steingrímur vitnar í sömu ræðu til bréfs 

Seðlabankans til innlánastofnana þar sem hann lýsti áhyggjum yfir hröðum vexti útlána og 

mikilli erlendri fjármögnun til skamms tíma. Steingrímur spurði í framhaldinu 

forsætisráðherra, sem yfirmann Seðlabankans, um greiðslustöðu þjóðarbúsins. Í fyrsta lagi 

spurði hann um þá þróun að íslensk heimili væru að taka erlend lán með veðsetningu í bílum 

eða húsnæði. Í öðru lagi hver staða heimilanna og atvinnulífsins væri til að mæta skyndilegri 

gengislækkun eða vaxtahækkun í ljósi mikilla skulda og í þriðja lagi hvort til greina kæmi að 

gera úttekt á þolmörkum íslenskra banka og fjármálastofnana.
115

 Forsætisráðherra, Davíð 

Oddsson, svaraði því til að hann hafi hvatt innlánsstofnanir til að taka mark á viðvörunum 

Seðlabankans. Varðandi þá þróun hjá íslenskum heimilum að taka lán í erlendum gjaldmiðli 

sagði forsætisráðherra að slíkar ákvarðanir tækju heimilin sjálf í ljósi væntinga um 

efnahagsstöðuna. Rétt væri að vara við slíkri þróun en ekki væri gott að setja fólki skorður til 

lánsfjáröflunar. Í sambandi við þolmörk bankanna taldi hann ekki nauðsynlegt að gera 
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sérstaka úttekt á stöðu bankanna þar sem Fjármálaeftirlitið væri búið öllum tækjum til að 

reyna á þolmörk bankanna og veita þeim aðhald.
116

       

Í sömu umræðum gagnrýndi Össur Skarphéðinsson Fjármálaeftirlitið fyrir skort á frumkvæði 

til að bregðast við breytingum í fjármálalífinu, t.a.m. þeim blekkingarleik sem væri í 

yfirtökum í atvinnulífinu.
117

 Steingrímur benti réttilega á að Fjármálaeftirlitinu bæri ekki að 

veita almennu efnahagslífi aðhald heldur einstaka stofnunum. Forsætisráðherra gæti ekki bent 

á hlutverk Fjármálaeftirlitsins sem fullnægjandi svar við spurningu hans. Staðreyndin væri sú 

að íslenska þjóðarbúið væri mikið skuldsett og þar bæru opinberir jafnt sem hálfopinberir 

aðilar, eins og bankarnir, mikla ábyrgð á málum. Steingrímur mat sem svo að nýríkir aðilar 

væru orðnir óhóflega áhættusæknir í gróðafíkn sinni í stað þess að sýna þá ábyrgð sem átti að 

aukast með einkavæðingunni.
118

  

Í framhaldi af tillögu níu þingmanna Samfylkingarinnar um rannsókn á vöxtum og 

þjónustugjöldum bankastofnana, á 130. löggjafarþingi, komu fram áhyggjur af stöðu 

bankanna og hvernig þeir högnuðust á meðan almenningur væri „blóðmjólkaður“ í gegnum há 

þjónustugjöld og vaxtakjör. Öfugt við markmið einkavæðingar ríkisbankanna hafði 

samkeppni milli banka látið á sér kræla. Einnig bar á skorti á siðferði í bankakerfinu. Jóhanna 

Sigurðardóttir sagði m.a.: „Það er engu líkara, hæstv. forseti, en bankarnir valsi raunverulega 

um eins og ríki í ríkinu.“
119

 Hún sagði að þetta væri merki um græðgisvæðingu 

fjármálamarkaðarins sem hefði leitt til sundrungar í samfélaginu. Hjálmar Árnason, 

þingmaður Framsóknarflokks, tók til máls á eftir Jóhönnu og taldi öfugt við fyrri ræðumenn 

að hagur almennings hafði í raun vænkast, raunverulegt góðæri væri í landinu. Kaupmáttur 

væri meiri og hjól atvinnulífsins hefðu snúist þokkalega síðustu tíu ár á undan. Að sama skapi 

högnuðust bankarnir gífurlega, en spurningin væri sú hvort þeir væru að deila þeim gróða með 

viðskiptavinum sínum, almenningi í landinu. Hjálmar taldi einnig umgjörð fjármálalífsins 

hafa eflst. Hið fremur nýtilkomna Fjármálaeftirlit væri að standa sig í stykkinu auk þess sem 

málum hafði fjölgað hjá Samkeppnisstofnun.
120
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Augljóst er að þingmenn Vinstri grænna voru ötulir verjendur hagsmuna sparisjóðanna í 

umræðum á Alþingi. Þeim var mjög umhugað að þeir héldu sínu upphaflega formi og 

markmiðum sem félagslegar stofnanir og að fjármálamenn, „fulltrúar græðgisaflanna“, myndu 

ekki fá að nálgast það fjármagn sem sparisjóðirnir bjuggu yfir.
121

 Merkja má hvernig fulltrúar 

Vinstri grænna á þingi töluðu allir einhuga um að með fjármálaöflunum þyrfti að vera sterkt 

aðhald. Gunnar Örlygsson, þingmaður Frjálslynda flokksins, taldi það í verkahring 

verkalýðsfélaga, sveitarfélaga og ríkisvalds að koma upplýsingum og aðvörunarorðum til 

fólksins í landinu svo það færi ekki fram úr sér í skuldasöfnun og lántökum. Aðhald þyrfti að 

vera á móti gylliboðum bankanna til að hemja græðgi almennings.
122

     

V. Munur á afstöðu og orðræðu stjórnarsinna og stjórnarandstæðinga og 

ótvírætt traust til fjármálakerfisins 

Orðræða stjórnarsinna á tímabilinu einkenndist af bjartsýni á meiri velmegun og lífsgæðum í 

landinu á meðan meiri varhug var að lesa í orðræðu stjórnarandstæðinga. Þeir gagnrýndu 

stefnu ríkisstjórnar fyrir að vera ómarkviss, fáorðuð og tilþrifalítil.
123

 Á móti gagnrýndu 

stjórnarsinnar stjórnarandstæðinga fyrir of mikla neikvæðni. Ákveðin hlutverkaskipti verða 

þegar stjórnarflokkur verður að stjórnarandstöðu sem er að mörgu leyti eðlilegt því 

stjórnarandstaðan hefur það hlutverk að vera „svipa og samviska“ ríkisstjórnar, eins og einn 

fyrrverandi ráðherra og seinna þingmaður í stjórnarandstöðu orðaði það.
124

 Þessi einkenni má 

sjá í ræðum þingmanna á báðum kjörtímabilum sem skoðuð eru, en eftir þingkosningar 2007 

tók við ný ríkisstjórn þegar Sjálfstæðisflokkurinn kaus að starfa með Samfylkingunni eftir 

margra ára samstarf við Framsóknarflokkinn.       

Skýrasti munurinn á viðsnúningi á orðræðu hjá þingmönnum sést þegar skoðaðar eru ræður 

þingmanna Framsóknarflokks og Samfylkingar, fyrir og eftir þingkosningarnar 2007. 

Hlutverkaskipti urðu þegar framsóknarmenn fóru í stjórnarandstöðu og 

Samfylkingarþingmenn í stjórn. Í byrjun árs 2006, á 132. þingi, voru efnahagsmál á dagskrá 

enn og aftur þar sem hagstjórn ríkisstjórnarinnar hafði fengið slæma einkunn hjá 
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matsfyrirtækinu Fitch Ratings. Sjá má á orðræðunni hvernig Samfylkingarþingmenn gagnrýna 

aðgerðarleysi ríkisstjórnar. Jón Gunnarsson, þingmaður Samfylkingarinnar sagði: 

Það hlýtur að vera mikilvægt nú, þegar þessi viðvörun hefur fengist, að 

ríkisstjórnin taki hana alvarlega, hún hlusti, sitji ekki kyrr eins og hún hefur 

gert undanfarið, heldur bregðist við og fari að taka á þessu vandamáli af ábyrgð 

og festu.
125

  

Nokkurs konar speglun átti sér stað tveimur árum síðar þegar Bjarni Harðarson, þingmaður 

Framsóknarflokksins, hóf umræður um efnahagsmál í janúar 2008 þar sem hann sagði:  

Í mínum huga er ástandið grafalvarlegt [...] Ég hef miklar áhyggjur af 

aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar og ég vil í rauninni segja algjöru kjarkleysi til 

að takast á við erfiða og alvarlega stöðu í efnahagsmálum sem er ekki bara 

innlent vandamál heldur líka erlent vandamál.
126

  

Ástand efnahagsmála var að vísu mun alvarlegra í janúar 2008 en áður og viðurkenndu 

stjórnarsinnar fúslega að víðsjárverðar horfur væru í efnahagslífi en mikilvægast væri að 

halda ró sinni. Viðbrögð stjórnarsinna við gagnrýni á hagstjórn árið 2006 var að benda á að 

önnur matsfyrirtæki höfðu gefið hagstjórn og efnahagi Íslands góða einkunn og efnahagur 

Íslands væri mun betur í stakk búinn til að takast á við vandamál en nokkurn tímann áður.   

Fram kemur í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis að stjórnmálamenn og fjármálamenn hafi 

staðið saman líkt og liðsheild þegar rætt var um stöðu bankanna. Yfirmaður greiningardeildar 

Danske Bank, Lars Christensen, taldi einn aðalvandann á Íslandi hafa verið þann að íslenskir 

stjórnmálamenn, embættismenn og eftirlitsaðilar voru í sama liði. Aðilarnir sem áttu að sjá til 

þess að allt færi eðlilega fram í efnahagslífinu og gæta hagsmuna almennings urðu að helstu 

stuðningsmönnum íslensku útrásarinnar.
127

 Öll gagnrýni sem sett var fram til höfuðs íslenska 

bankakerfinu, innlend sem erlend, var brotin á bak aftur af íslenskum ráðamönnum og kváðu 

þeir standa í einu og öllu að baki bönkunum ef erfiðleikar steðjuðu að.
128

 Úttekt á því hversu 

mikla fjármuni ríkið þurfti yfir að ráða til að bjarga bönkunum lá ekki fyrir og því bjó ekki 

mikill sannleikur að baki orðum stjórnvalda um stuðning við bankana. Stjórnvöld höfðu ekki 

vitneskju um hvort þau gætu það og höfðu frekar óhaldbærar upplýsingar um raunverulega 

stöðu bankanna. Íslenskir stjórnmálamenn hafa réttlætt ummæli sín á sínum tíma með þeim 

rökum að ef þeir hefðu ekki gefið út stuðningsyfirlýsingar við bankana, hefðu þeir skaðað 
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bankana. Þeir hafa einnig réttlætt stuðning sinn með þeim útskýringum að íslensk 

fjármálastarfsemi hafi verið stór atvinnugrein sem aflaði fjölda fólks vinnu og veitti miklar 

skatttekjur í ríkiskassann.
129

  

Utanríkisráðherra á árunum 2007–2008, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, lýsti því yfir við 

skýrslutöku rannsóknarnefndar Alþingis, að ef erfiðleikar hefðu steðjað að í einhverjum 

öðrum stórum atvinnugreinum stæðu stjórnvöld að sjálfsögðu með þeim atvinnugreinum, 

fjármálakerfið hafði ekki verið einstakt dæmi. Jafnframt gerði Ingibjörg grein fyrir 

rannsóknarnefnd Alþingis að flokkur hennar, Samfylkingin, hafði aldrei beint sjónum sínum 

beint að stærð bankakerfisins, fremur að stöðu efnahagsmála almennt. Flestir höfðu sammælst 

um að fjármálastarfsemin væri alþjóðleg starfsemi sem mikilvægt væri að hefði höfuðstöðvar 

á Íslandi.
130

   

Sem utanríkisráðherra fór hún fögrum orðum um stöðu íslensku bankanna á erlendum 

vettvangi. Í Kaupmannahöfn hélt hún ræðu í mars 2008 á ráðstefnu um íslenskt efnahagslíf. 

Þar lofaði hún framþróun íslensks efnahagslífs í kjölfar EES-aðildar, einkavæðingar bankanna 

og aðgangs þeirra að ódýru lánsfé. Í ræðunni blés hún á þær raddir sem héldu því fram að 

bankarnir væru orðnir of stórir fyrir Ísland og þáverandi efnahags ókyrrð myndi leiða til 

alvarlegrar efnahagskreppu í íslensku samfélagi.
131

 Í viðtali við danska dagblaðið Berlingske 

Tidende stuttu síðar, sagði hún bankana hafa fullan stuðning ríkisins. Jafnt í ríkissjóð sem í 

gjaldeyrisvarasjóð landsins yrði sótt ef til þess myndi koma.
132

 Í maí sama ár, kemur í fram í 

ræðu Ingibjargar sem hún hélt á ensku, að utanríkisráðuneytið hafði ætíð haft gott samband 

við íslensk viðskiptafyrirtæki og lagt sig fram við að styðja við þau í ferli alþjóðavæðingar, til 

dæmis með því að starfa náið með íslenskum viðskiptasamtökum og -fyrirtækjum, að því að 

vekja athygli á og veita upplýsingar um sterkar undirstöður íslensks efnahags.
133

  

Töluverður viðsnúningur var á ummælum Ingibjargar frá þeim tíma sem hún var í 

stjórnarandstöðu á þingi þar til hún gerðist ráðherra. Sem stjórnarandstöðuþingmaður í 

ræðustól lýsti hún oft yfir áhyggjum af efnahagslífi þjóðarinnar og tók þá mark á gagnrýni 

erlendra aðila. Í mars 2006 kom út Geysisskýrsla Danske Bank, þar sem íslensku efnahagslífi 
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var spáð mikilli lægð á komandi tímum. Á svipuðum tíma gáfu matsfyrirtækin Fitch og 

Standard & Poor‘s íslenska ríkinu lágt lánshæfismat. Af því tilefni var efnt til umræðna um 

stöðu efnahagsmála á Alþingi. Í þeim umræðum sagði Ingibjörg:  

Af þessu má ljóst vera, virðulegi forseti, að matsfyrirtækin eru að sýna 

íslenskum stjórnvöldum gula spjaldið. Hagkerfið er svo yfirspennt að það þolir 

tæpast illt umtal í erlendum fjölmiðlum. Það eru ýmsir váboðar á lofti sem 

ástæða er til að taka alvarlega. Vextir fara hækkandi á erlendum mörkuðum og 

menn geta rétt ímyndað sér hvað það þýðir fyrir skuldsetta íslenska þjóð.
134

 

Ummæli Ingibjargar hér að ofan sýnir að sem stjórnarandstæðingur tók hún þá „váboða“ sem 

voru á lofti og gagnrýni alvarlega, en seinna sem ráðherra sneri hún baki saman með 

bönkunum vegna þeirrar gagnrýni sem þeir fengu á sig.
135

 Ingibjörg skýrði út afstöðu sína í 

rannsóknarskýrslunni svo að hættulegt hafi verið að láta í ljós að bankarnir hefðu ekki 

stuðning íslenska ríkisins ef út í ógöngur færi. Aftur á móti bjó Ingibjörg ekki þá, eða nokkrir 

aðrir ráðherrar ríkisstjórnarinnar, yfir upplýsingum um hversu mikla fjármuni ríkið þyrfti að 

eiga til að geta stutt við bankanna.
136

        

Samstaðan bendir til þess hversu mikið traust ríkti á milli stjórnvalda og aðila fjármálalífsins. 

Traust verður hins vegar að engu ef ekki liggur trúverðugleiki að baki því, svo ekki sé talað 

um í samskiptum við fjársterka aðila sem stjórnvöldum bar skylda til að fylgjast grannt með. 

Hlutverk stjórnvalda er ekki að taka sér stöðu með einkavæddum fjármálafyrirtækjum til að 

sannfæra aðra aðila um ágæti þeirra nema stjórnvöld hafi góðar upplýsingar um að svo sé.
137

 

Stjórnvöld höfðu til hliðsjónar skýrslur og mat greiningaraðila en gallinn var sá að þær 

upplýsingar voru ekki unnar af aðilum sem höfðu einhverja sérstaka ábyrgð við almenning að 

gegna. Allflestir þingmenn og ráðherrar báru ekki aðeins ótvírætt traust til fjármálalífsins á 

þessum tíma heldur höfðu þeir einnig myndað fjárhagsleg tengsl við það. Afstaða þeirra til 

fjármálalífsins hlýtur að hafa litast af þeirri staðreynd.   

VI. Blikur á lofti 

„Það eru blikur á lofti en það er ekki óveður á Íslandi núna. Vonandi getum við komið í veg 

fyrir að það verði. Það eru váboðar og við eigum að taka mark á þeim en það er ekki skollið á 

neitt óveður.“
138

 Svo hljóðuðu ummæli utanríkisráðherra, Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, í 
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ræðustól á Alþingi í byrjun september 2008 og eru lýsandi dæmi um orðræðu þingmanna og 

ráðherra á þessum tíma, en oft var gripið til sjómannamáls og veðurlýsinga þegar umræðan 

snerist um efnahagsmál. Tilefni ummælanna var skýrsla forsætisráðherra um stöðu 

efnahagsmála og þegar þessi orð voru látin falla var staðan dökk. Aðdragandinn var þó langur 

og var ljóst í upphafi 135. löggjafarþings að efnahagsmál yrðu stærsta málefni þingsins. Hafði 

stjórnarandstaðan margoft lýst yfir áhyggjum sínum á því ójafnvægi sem var viðvarandi í 

efnahagsmálum. Þegar Sjálfstæðisflokkur og Samfylking hófu ríkisstjórnarsamstarf var 

efnahagslífið ekki í góðri stöðu. Í kynningu á stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar á 134. 

löggjafarþingi kom fram að eitt meginmarkmið hennar yrði að tryggja að fjármálastarfsemi 

fengi áfram að vaxa í íslensku samfélagi og gæti sótt inn á ný svið í samkeppni við önnur 

markaðssvæði. Ríkisstjórnin vildi einnig tryggja það að útrásarfyrirtæki sæju áfram hag sinn í 

því að hafa höfuðstöðvar á Íslandi og stuðla að öflugu Fjármálaeftirliti svo íslenski 

fjármálamarkaðurinn nyti trausts.
139

        

Við sama tón kvað í stefnuræðu Geirs H. Haarde, forsætisráðherra og formann 

Sjálfstæðisflokksins, í upphafi 135. löggjafarþings þann 2. október 2007. Markmið 

ríkisstjórnarinnar var að mynda „frjálslynda umbótastjórn um kraftmikið efnahagslíf, öfluga 

velferðarþjónustu, bættan hag heimilanna og aukna samkeppnishæfni atvinnulífsins“.
140

 

Forsætisráðherrann gat þess einnig í sömu ræðu að merki væru um aukinn stöðugleika og 

meira jafnvægi í þjóðarbúskapnum á komandi árum. Steingrímur J. Sigfússon andmælti 

orðum forsætisráðherra í umræðum um stefnuræðu forsætisráðherra. Hann sagði allt frekar 

benda til þess að meira ójafnvægi væri í uppsiglingu samkvæmt spám fjármálafrumvarpsins. 

Enn fremur sagði hann: „Ný ríkisstjórn hefur misst af því gullna tækifæri sem hún fékk í 

vöggugjöf, að senda sterk skilaboð út í samfélagið, út í efnahagslífið, um að nú yrði tekið á 

málum.“
141

   

Að beiðni Steingríms voru umræður um horfur í efnahagsmálum og hagstjórn teknar á 

dagskrá Alþingis daginn eftir stefnuræðuna, þann 3. október 2007. Í þeirri umræðu sagði hann 

að hugmyndinni um „blússandi góðæri“ hafði verið haldið að þjóðinni á meðan raunin hafi 

verið önnur. Hann vildi fá skýringar á því hvernig ríkisstjórnin tæki á efnahagsmálum en 
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„trúverðugleikaskortur hennar á þessu sviði [væri] á góðri leið með að verða eitt af 

alvarlegustu efnahagsvandamálum þjóðarinnar“.
142

 Þingvallastjórnin var margoft gagnrýnd af 

stjórnarandstöðunni fyrir aðgerðarleysi í efnahagsmálum. Ráðherrar kenndu utanaðkomandi 

áhrifum um ástandið og töldu best væri að halda ró sinni, bíða og sjá hvort að tímabundnir 

erfiðleikar á alþjóðlegum fjármálamörkuðum hyrfu.   

Í mars 2008 var ástandið í efnahagsmálum aftur á dagskrá Alþingis og enn var ríkisstjórnin 

innt svara eftir því til hvaða aðgerða hún mundi taka til að bregðast við vandanum. 

Steingrímur J. Sigfússon varaði við því að ástandið kynni að fara versnandi:  

Við megum ekki gleyma hættunni á því að hlutirnir geti enn átt eftir að versna 

umtalsvert. Það heyri ég víða úr fjármálakerfinu um þessar mundir að af því 

hafa menn mestar áhyggjur að ríkisstjórnin sé líka að skerast úr leik hvað það 

varðar að hún taki ekki hættuna á enn dýpri kreppu og meiri erfiðleikum 

alvarlega.
143

    

Ríkisstjórn Íslands var ráðþrota gagnvart þeim vanda sem steðjaði að. Til töfralausna var ekki 

hægt að grípa til, líkt og forsætisráðherra Geir H. Haarde, réttilega gat um þegar hann greindi 

frá skýrslu forsætisráðherra um efnahagsmál í september 2008.
144

 Hugtakið „kreppa“ var að 

mati stjórnarsinna enn of sterkt orð yfir ástandið í efnahagsmálum en átti eftir að verða 

alltumlykjandi aðeins rúmum mánuði síðar.   

5. Styrkir og fríðindi þingmanna á árunum 2003 –2008  

Bein fjárframlög eru eitt helsta vopn sem fjármálafyrirtæki geta beitt til að hafa áhrif á 

stjórnvöld, hvortheldur til stjórnmálaflokka eða til kjörinna fulltrúa.
145

 Framganga 

stjórnmálaflokka og kjörinna þingmanna í kosningum á síðustu árum hefur ráðist í síauknum 

mæli eftir því hvernig þeir hafa kynnt sig og sín málefni með auglýsingum, ferðalögum og 

ýmiskonar uppákomum sem krefjast fjárútláta. Prófkjörskerfið er ein helsta ástæðan fyrir því 

að stjórnmálaflokkar og þingmenn sækja eftir fjárstuðningi fjárhagslega sterkra aðila. Á 

árunum 2004–2008 fengu ýmis stjórnmálafélög og allmargir ef ekki flestir þingmenn styrki 

frá stærstu bönkunum þremur. Mest var um framlög árið 2006 en í desember sama ár voru 

samþykkt lög um fjármál stjórnmálasamtaka, frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra. 
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Þau gengu í gildi þann 1. janúar árið 2007 en ákvæði laganna um prófkjör tók ekki gildi fyrr 

en 1. júní 2007. Vorið 2007 voru haldnar alþingiskosningar og eflaust er samhengi á milli 

fjölda styrkja árið 2006 til flokkanna, kosninganna og setningu laganna um fjárreiður 

flokkanna.  

Upphaflegt markmið laganna var að auka traust á stjórnmálastarfsemi og efla lýðræðið og 

náðist einróma sátt þingmanna allra flokka um ákvæði laganna.
146

 Samkvæmt þriðja kafla 

laganna, sjöundu grein, er stjórnmálasamtökum og frambjóðendum óheimilt að taka á móti 

hærri framlögum en sem nemur 300.000 krónum frá lögaðilum og lögráða einstaklingum á 

ári. Samkvæmt fjórða kafla laganna ber stjórnmálasamtökum að skila Ríkisendurskoðun 

reikningum sínum, árituðum af endurskoðendum. Frambjóðendur eru undanþegnir 

uppgjörsskyldu ef kostnaður við kosningabaráttu er ekki umfram 300.000 krónur.
147

 Í þessari 

rannsókn eru notuð gögn stjórnmálaflokkanna sem liggja fyrir á vef Ríkisendurskoðunar og 

gögn sem rannsóknarnefnd Alþingis lét kalla eftir frá Landsbanka Íslands, Kaupþingi og 

Glitni.   

Gögn til nefndarinnar bárust gjarnan seint, voru illa flokkuð og gera má ráð fyrir að bankarnir 

hafi ekki haldið til haga upplýsingum sem vörðuðu gjafir og boðsferðir. Gögnin sem bárust 

sýna að margir stjórnmálamenn, þar á meðal þingmenn, og stjórnmálaflokkar hlutu styrki frá 

bönkunum. Vinstri grænir skáru sig úr árið 2006 þar sem þau þáðu ekki styrki sem námu einni 

milljón eða meira.
148

 Samkvæmt skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis virðast þingmenn ekki 

hafa þegið boðsferðir bankanna í miklum mæli en farþegalistar einkaþotna á Reykjavíkur- og 

Keflavíkurflugvelli eru um margt ófullkomnir og vantar oft upplýsingar um farþega.
149

    

I. Framsóknarflokkur        

Framsóknarflokkurinn fékk töluverð fjárframlög frá ýmsum aðilum á árunum 2003–2006.
150

  

Hér eru aðeins skoðaðir styrkir til flokksins frá bönkunum þremur.  
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 Lög um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra nr.162/2006. 
147

 Sama heimild. 
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 Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir, 2010, 165. 
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 Sama heimild, 164 og 166. 
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 Framsóknarflokkur, „Samstæðureikningur Framsóknarflokksins“,   

http://www.framsokn.is/files/samstaedureikningurinn.pdf  (sótt 7. nóvember 2010). 

http://www.framsokn.is/Flokkurinn/Samstaedureikningur
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Tafla 1 Styrkir Framsóknarflokksins á árunum 2003–2008
151

 

Styrkir frá bönkum 

í krónum 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Alls yfir 

tímabilið 

Landsbanki Íslands 1.000.000    3.250.000     4.250.000 

Íslandsbanki/Glitnir    500.000    2.500.000     3.000.000 

KB-banki 

/Kaupþing* 

1.500.000   11.000.000   12.500.000 

Alls á ári 2.500.000   16.750.000   19.250.000 

*Í rannsóknarskýrslu Alþingis kemur fram að flokkurinn hafi fengið 2.000.000,-króna frá KB-banka eða 

Kaupþingi árið 2004 og 7.000.000,- króna árið 2006. 

Af þessum tölum má sjá að flokkurinn hafði myndað fjárhagsleg tengsl við bankana og 

rausnarlegustu fjárhæð fékk hann frá KB-banka árið 2006. Á heimasíðu flokksins og 

Ríkisendurskoðunar, er ekki að finna yfirlit yfir styrki sem þingmenn hlutu vegna 

alþingiskosninga, prófkjara og formannskjara, aðeins yfirlýsingar þess efnis að kostnaður við 

framboð hafi ekki farið yfir hámarksupphæð.  

Tafla 2 Styrkir frá bönkum til Stuðningsmannafélags Guðna Ágústssonar 

Bankar sem veittu styrki 2006 

Landsbanki Íslands 500.000 

KB-banki/Kaupþing 300.000 

Alls 800.000 

Upplýsingarnar um styrkina sem Stuðningsmannafélag Guðna Ágústssonar fékk koma úr 

Rannsóknarskýrslu Alþingis. Á síðu Ríkisendurskoðunar er að finna yfirlýsingar frá 

þingmönnum Framsóknarflokksins þess efnis að þeir hafi ekki þegið styrki yfir 300.000 

krónur í kjöri um stjórn flokksins á árunum 2005–2006 annarsvegar og hinsvegar yfirlýsingar 

þingmanna um að hafa ekki þegið styrki yfir hámarksupphæð fyrir alþingiskosningar 2007. Í 

rannsóknarskýrslu Alþingis kemur einnig fram að Bjarni Harðarson, sem settist á þing eftir 

kosningar 2007 fyrir Framsóknarflokkinn í Suðurkjördæmi, þáði 200.000 krónur frá 

Landsbankanum árið 2007.
152

 

                                                           
151

 „Fjárframlög til Framsóknarflokksins 2002–2006“, sótt af heimasíðu Ríkisendurskoðunar, 

http://www.rikisendurskodun.is/utgefid-efni/fjarmal-stjornmalastarfsemi/fjarmal-stjornmalastarfsemi-radad-eftir-

stjornmalasamtokum/ (sótt 25. nóvember 2010). 
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 Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir, 2010, 167. 
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II. Frjálslyndi flokkurinn 

Af heimasíðu Ríkisendurskoðunar er aðeins hægt að skoða útdrátt úr samstæðureikningi 

flokksins frá árinu 2007. Þess vegna voru gögn rannsóknarnefndar Alþingis að stærstum hluta 

notuð við töflugerð Frjálslynda flokksins en á samstæðureikningi flokksins frá árinu 2007 

mátti sjá eitt framlag frá einum af bönkunum en það kom úr Menningarsjóði Glitnis.
153

   

Tafla 3 Styrkir Frjálslynda flokksins 2003–2008
154

 

Styrkir frá bönkum í 

krónum 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Alls yfir 

tímabilið 

Landsbanki Íslands     500.000 300.000     700.000 

Íslandsbanki/Glitnir*        300.000        

1.012.000 

KB-banki /Kaupþing     200.000 300.000           

500.000 

Alls á ári     700.000 900.000  2.212.000 

*Fram kemur í Rannsóknarskýrslu Alþingis að gögn frá Íslandsbanka/Glitni voru mjög illa flokkuð. 

Heildarupphæðin í töflunni, 1.012.000 króna, er talan sem fékkst frá Glitni á árunum 2003–2008. Upphæðin sem 

gefin er upp fyrir árið 2007 kemur frá gögnum Ríkisendurskoðunar, en hún kemur úr Menningarsjóði Glitnis. 

Telja má að hún sé inn í heildarupphæðinni sem Rannsóknarskýrslan gefur upp. 

Eins og sjá má af þessari töflu fékk flokkurinn aðeins einu sinni upphæð yfir þá 

hámarksupphæð sem finna má í lögum um fjárreiður stjórnmálaflokkanna. Upphæðirnar eru 

fremur hógværar en hinsvegar er óútskýrð upphæð 712.000 krónur frá Glitni og hvernig sú 

upphæð dreifðist yfir tímabilið sem var skoðað. 

III. Samfylkingin 

Þingmenn Samfylkingarinnar voru alls tuttugu á kjörtímabilinu 2003–2007 og sátu í 

stjórnarandstöðu. Eftir þingkosningar árið 2007 fékk flokkurinn átján þingmenn inn og 

mynduðu stjórn með Sjálfstæðisflokknum. Þingmenn Samfylkingarinnar, með Jóhönnu 

Sigurðardóttur í fararbroddi, brýndu það mjög fyrir á þó nokkrum þingum að 

stjórnmálaflokkar opnuðu bókhöld sín til að tryggja gegnsæi og traust í störfum Alþingis og á 

                                                           
153

 „Útdráttur úr samstæðureikningi Frjálslynda flokksins 2007“, sótt af heimasíðu Ríkisendurskoðunar, 

http://www.rikisendurskodun.is/utgefid-efni/fjarmal-stjornmalastarfsemi/fjarmal-stjornmalastarfsemi-radad-eftir-

stjornmalasamtokum/  (sótt 25. nóvember 2010). 
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 Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir, 2010, 166–169. 
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heimasíðu flokksins kemur fram að hann hafi verið með fyrstu flokkunum til að opna bókhald 

sitt.
155

  

Tafla 4 Styrkir Samfylkingar á árunum 2003–2008
156

 

Styrkir frá bönkum í 

krónum 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Alls yfir 

tímabilið 

Landsbanki Íslands 500.000 500.000  8.500.000  300.000 300.000    

10.100.000 

Íslandsbanki/Glitnir 500.000      5.500.000 300.000 300.000      

6.600.000 

KB-banki /Kaupþing 1.850.000*  500.000 11.500.000 300.000 300.000          

14.450.000 

Alls á ári 2.850.000 500.000 500.000 25.500.000 900.000 900.000 31.150.000 

*Samkvæmt gögnum Ríkisendurskoðunar fékk flokkurinn 350.000,-krónur frá Búnaðarbankanum en einnig 

1.500.000,-króna frá Kaupþingi hf. árið 2003. Þessar upphæðir eru lagðar saman í eina í töflunni. 

Tekið skal fram að í skýrslu Rannsóknarnefndar kemur fram að Glitnir hafi styrkt 

Samfylkinguna um 2.500.000 króna árið 2006 en í heild hafi Samfylkingin fengið 4.100.000 

króna frá Glitni á tímabilinu 2003–2008.
157

 Samanlögð upphæð fyrir sama tímabil samkvæmt 

tölum Ríkisendurskoðunar er 6.600.000 króna. Missamræmið getur stafað af því að gögnin 

sem fengust frá Glitni voru mjög illa flokkuð og um margt ófullnægjandi. Bankarnir styrktu 

Samfylkinguna mest árið 2006 í aðdraganda kosninga og áður en lögin um fjármál flokkanna 

voru samþykkt, eða í heild rúmar 25 milljónir króna. Sú upphæð eru rúm 29% af 

heildarframlögum lögaðila sem námu yfir 200.000 krónur.
158

 

Yfirlit yfir styrki til þingmanna Samfylkingarinnar má finna í viðauka 1, aftast í ritgerð. 

Meirihluti þingmanna Samfylkingarinnar á tímabilinu 2003–2008 hlutu styrki frá bönkum eða 

fjármálafyrirtækjum þegar þeir buðu sig fram í prófkjörum. Stuðningsmannafélag Kristjáns L. 

Möller og Steinunn Valdís Óskarsdóttir hlutu hvor um sig hæstu upphæðirnar í heild yfir 

tímabilið eða 2.500.000 króna. 
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 Samfylkingin, „Yfirlýsing vegna ummæla Sigurjóns Þ. Árnasonar um styrki til Samfylkingar“,  

http://www.samfylkingin.is/Flokkurinn/Fj%C3%A1rm%C3%A1l (sótt 25. nóvember 2010).  
156 „Fjárframlög til Samfylkingarinnar 2002–2006“, sótt af heimasíðu Ríkisendurskoðunar,  

http://www.rikisendurskodun.is/utgefid-efni/fjarmal-stjornmalastarfsemi/fjarmal-stjornmalastarfsemi-radad-eftir-

stjornmalasamtokum/ (sótt 25. nóvember 2010). 
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 Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir, 2010, 169. 
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 „Fjárframlög til Samfylkingarinnar 2002–2006“, (sótt 25. nóvember 2010). 
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IV. Sjálfstæðisflokkur 

Á vefsíðu Ríkisendurskoðunar var að finna útdrátt úr samstæðureikningi Sjálfstæðisflokksins 

árið 2007, en ekki fundust gögn fyrir árin á undan sem komu að notum. Birt voru fjárframlög 

til aðalskrifstofu Sjálfstæðisflokksins á árunum 2002 til ársins 2006 en þau voru öll birt undir 

nafnleysi. Bankarnir styrktu flokkinn ekki árið 2008.  

Tafla 5 Styrkir Sjálfstæðisflokksins á árunum 2003–2008
159

 

Styrkir frá bönkum í 

krónum 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Alls yfir 

tímabilið 

Landsbanki Íslands     

30.000.000* 

300.000   

30.300.000   

Íslandsbanki/Glitnir       5.000.000* 300.000        

5.300.000 

KB-banki /Kaupþing    4.000.000* 300.000  4.300.000          

Alls á ári    39.000.000 900.000  39.900.000 

*Gögn fengin úr skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis, bls. 162. 

Í viðauka 2 aftast í ritgerð er hægt að finna upplýsingar um hvaða þingmenn 

Sjálfstæðisflokksins fengu styrki frá bönkunum.   

Aðeins einn stjórnmálamaður var nafngreindur á farþegalistum einkaþotna á Reykjavíkur- eða 

Keflavíkurflugvelli en það var þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Bjarni Benediktsson. Hann 

ferðaðist í einkaþotu Glitnismanna til Skotlands í september 2007. Með í för auk Bjarna voru 

þrír yfirmenn í Glitni, forstjóri N1 og annar maður sem tengdist N1 og eigendur BYGG.  

V. Vinstri græn 

Gögn um styrki til Vinstri grænna mátti finna í útdráttum samstæðureikninga þeirra sem birtir 

voru á heimasíðu Ríkisendurskoðunar en þeir voru aðeins tveir, frá árinu 2007 og 2008. Árið 

2007 fengu Vinstri græn 300.000 króna styrk frá öllum bönkunum þremur en árið 2008 hlutu 

þeir engan.  
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 „Útdráttur úr samstæðureikningi Sjálfstæðisflokksins 2007“, sótt af heimasíðu Ríkisendurskoðunar, 

http://www.rikisendurskodun.is/utgefid-efni/fjarmal-stjornmalastarfsemi/fjarmal-stjornmalastarfsemi-radad-eftir-

stjornmalasamtokum/ (sótt 25. nóvember 2010). 
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Tafla 6 Styrkir Vinstri grænna á árunum 2003–2008
160

 

Styrkir frá bönkum 

í krónum 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Alls yfir 

tímabilið 

Landsbanki Íslands      300.000  300.000    

Íslandsbanki/Glitnir        300.000  300.000  

KB-banki 

/Kaupþing 

 600.000* 150.000* 650.000* 300.000           

1.700.000 

Alls á ári  600.000 150.000 650.000 900.000  2.300.000 

*Gögn tekin úr skýrslu rannsóknarskýrslu Alþingis bls. 166–168. 

Einkennandi er fyrir Vinstri græn að þau hafa ekki þegið styrki frá bönkunum sem námu 

meira en eina milljón króna á tímabilinu. Í ársreikningum flokksins, sem finna má á 

heimasíðu hans, er þess ávallt getið ef styrkur hafi farið yfir viðmiðunarupphæð. Forval 

tíðkaðist ekki hjá Vinstri grænum fyrr en í sveitarstjórnarkosningum árið 2006 og var þá lagt 

bann við auglýsingum frambjóðenda. Flokkurinn tók sig sjálfur til við að kynna 

frambjóðendur og rak enginn frambjóðandi kosningabaráttu fyrir meira en 300.000 krónur.
161

   

 

6. Niðurstöður 

Í inngangi var kynnt meginmarkmið ritgerðar sem var að athuga hverjum þingmenn þjónuðu á 

árunum 2003–2008. Til þess að ná þessu markmiði voru lagðar til grundvallar þrjár 

rannsóknarspurningar og verður nú leitast við að svara þeim stuttlega hverri fyrir sig í ljósi 

þess sem fram hefur komið.  

Fyrsta spurningin var hvort þingmenn hafi brugðist siðferðilegri skyldu sinni með 

andvaraleysi um stöðu bankanna á tímabilinu 2003–2008 á kostnað almannahagsmuna. Ljóst 

er að þingmenn uppfylltu ekki til fullnustu siðferðilega skyldu sína á tímabilinu. Þetta lýsti sér 

í skorti á ábyrgð, faglegum starfsháttum, eftirliti með og yfirsýn á málefni bankanna og stöðu 

efnahagslífsins. Á Alþingi var oft rætt um bankana og voru þingmenn oft hugsi yfir stöðu 

þeirra og þróun. Sjálfstæðum athugunum Alþingis á stöðu bankanna og efnahagslífsins og 

upplýsingaöflun um hana var ábótavant og vissu þingmenn og ráðherrar ekki fullkomlega 
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 „Útdráttur úr samstæðureikningi Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs 2007“, sótt af heimasíðu 

Ríkisendurskoðunar, http://www.rikisendurskodun.is/utgefid-efni/fjarmal-stjornmalastarfsemi/fjarmal-

stjornmalastarfsemi-radad-eftir-stjornmalasamtokum/ (sótt 25. nóvember 2010). 
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 Vinstri græn, „Framlög til VG 2002–2006“, http://www.vg.is/media/frettir/Framlog-til-VG-2002-til-2006.pdf 

(sótt 3. janúar 2011). 



  

44 

 

hvernig landið lá í þeim efnum. Ábyrgð hvílir á þingmönnum og ráðherrum að afla sér 

viðeigandi upplýsinga um málefni svo þeir hafi skarpa yfirsýn á þeim sviðum sem þeim ber 

að hafa eftirlit með.   

Í ræðum þingmanna kemur fram álit þeirra að Alþingi hafi eftirlitshlutverki að gegna með 

bönkunum og viðskiptalífinu í heild og að brýnt sé að veita þeim sterkt eftirlit. Ríkisstjórnir 

tímabilsins, fyrst Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks og síðar Sjálfstæðisflokks og 

Samfylkingar, lágu undir ámæli frá stjórnarandstöðu fyrir að sinna ekki eftirlitshlutverki sínu 

og grípa ekki til viðeigandi ráðstafana í efnahagslífinu þegar halla fór undan fæti. Tillögur 

stjórnarandstöðuþingmanna um að efla eftirlitshlutverk þingsins voru yfirleitt kveðnar niður 

af stjórnarþingmönnum og ráðherrum sem vísuðu gjarnan til ábyrgðar stofnana, eins og 

Fjármálaeftirlitsins eða Samkeppniseftirlitsins, á eftirliti með bönkum og viðskiptaháttum. 

Umfang eftirlitsstofnana jókst hinsvegar ekki í takt við vöxt bankanna og þær höfðu hvorki 

nægilegan mannafla til að sinna eftirlitinu né nægilega sterkt regluverk til að fylgja hlutverki 

sínu eftir. Ríkisstjórnin reyndi að efla stofnanirnar með því að veita þeim aukið fé, en settu 

ekki strangari reglur utan um umgjörð bankana og viðskiptalífsins en þær sem kveðið var á 

um í EES-samningnum. Stefna ríkisstjórna beggja kjörtímabila var einmitt sú að búa 

bönkunum kjörið umhverfi til reksturs á Íslandi sem lýsti sér m.a. í litlu regluverki og veiku 

aðhaldi. 

Einkavæðing bankanna leysti nýjan kraft úr læðingi, ef notuð eru orð Valgerðar Sverrisdóttur 

viðskiptaráðherra kjörtímabilið 2003–2007. Kraftur einkareknu bankanna jókst ört og umsvif 

þeirra urðu víðtæk. Þingmenn voru uggandi um þessa hröðu þróun bankanna og töldu sumir 

þingmenn eigendur bankanna nota þá sem gróðatæki í eigin þágu en létu hagsmuni 

almennings sæta afgangi. Óvönduð vinnubrögð við einkavæðingu bankanna, þar sem 

bakgrunnur kaupenda að bönkunum var m.a. ekki athugaður að fullnustu, er dæmi um slæma 

starfshætti ráðherranefndar ríkisstjórnarinnar sem leiddi ferlið og hvernig trúverðugleiki 

minnkar og tortryggni eykst ef ekki er farið eftir settum reglum. Ríkisstjórn Sjálfstæðis- og 

Framsóknarflokks á árunum 2003–2007 veikti stöðu sína með því að fara á svig við 

verklagsreglur einkavæðingarnefndar en hún var meðal annars sökuð um pólitísk 

helmingaskipti þegar bankarnir voru einkavæddir.     

Í öðru lagi var spurt hvernig siðferðileg vitund þingmanna um hlutverk sitt endurspeglaðist í 

ákvarðanatöku, athöfnum og ummælum á tímabilinu. Athyglisvert er hversu oft umræður um 

siðferði og starfshætti Alþingis voru á dagskrá frá 129. löggjafarþingi til 134. löggjafarþings. 
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Telja má breytta valdaskipan í samfélaginu í kjölfar einkavæðingar bankanna hafa eitthvað 

um það að segja hversu oft það bar á góma á þingi. Þingmenn þurftu að huga betur að 

hlutverki sínu um leið og umsvif bankanna jukust og aðgangur að fjármagni varð greiðari. 

Fyrstu flutningsmenn um mál sem vörðuðu siðferði og starfshætti Alþingis á árunum 2003–

2007 komu undantekningalaust úr röðum Samfylkingarþingmanna sem þá sátu í 

stjórnarandstöðu. Þess var getið í stefnu ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar árið 

2007 að unnið yrði að setningu siðareglna m.a. fyrir Alþingi. Á meðan sú ríkisstjórn hélt velli 

var hins vegar ekkert unnið að undirbúningi slíkra reglna og beittu þingmenn 

Samfylkingarinnar sér ekki sérstaklega fyrir því að svo yrði.       

Þingmenn Samfylkingarinnar voru aftur á móti forsprakkar þess að unnið var að lögum um 

fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda þeirra. Fjárreiður og styrkir stjórnmálaflokka og 

frambjóðenda til Alþingis voru oft til umfjöllunar frá 129. löggjafarþingi til 134. þings en 

þverpólitísk samstaða varð um lögin sem samþykkt voru í desember 2006 en tóku gildi 1. 

janúar 2007. Þrátt fyrir miklar umræður og samstöðu þingmanna um mikilvægi þessara laga 

til að auka traust og gegnsæi stjórnmálaflokka og þingmanna, þáðu stjórnmálaflokkar og 

margir þingmenn háa styrki frá bönkunum árið 2006 áður en lögin tóku formlega gildi. Náin 

tengsl þingmanna við einstaka hagsmunahópa, einsog viðskiptalífið, geta verið til þess fallin 

að hæfi hans til að fjalla um mál er dregin í efa. Mikilvægt er að setja skýr viðmið um hvaða 

skyldum þingmaður má sinna öðrum en á Alþingi, en jafnframt er það vandasamt að draga 

mörkin hvar önnur störf skarast á við þingstörfin.       

Viðsnúningur í ummælum eða skoðunum hjá þingmönnum eftir því hvort þeir sitja í stjórn 

eða stjórnarandstöðu er einkennandi fyrir þá ræðuhefð sem hefur skapast á Alþingi. Hún 

einkennist oft og tíðum af kappræðum og útúrsnúningum. Þingmenn lýsa oft skoðunum sínum 

eftir flokkslínum og hvort þeir sitja í stjórn eða stjórnarandstöðu, frekar en að fara eftir sinni 

eigin sannfæringu eða eftir að hafa kynnt sér málefnin til hlítar. Siðferði þingmanna hlýtur að 

taka til þess að ræða umræðuefni Alþingis á málefnalegan hátt og hafa yfirsýn á menn og 

málefni. Varnaðarorð stjórnarandstæðinga um stöðu efnahagsmála og hagstjórn voru ekki 

tekin alvarlega af stjórnarþingmönnum né ríkisstjórn og stjórnarandstæðingar sagðir draga 

upp of dökka mynd af ástandinu. Vinnuhópur um siðferði sem vann að bindi númer átta í 

Rannsóknarskýrslu Alþingis telur hanaslagsstílinn í samskiptum stjórnar og stjórnarandstöðu 

eina af ástæðum þess að ekki var tekið mark á gagnrýni stjórnarandstöðunnar á 

fjármálastefnuna í aðdraganda bankahrunsins. Umræðurnar voru þess eðlis að almenningur 

var tregur til að treysta á hversu málefnaleg gagnrýni stjórnarandstöðunnar var og á hversu 
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traustum upplýsingum hún væri byggð.
162

 Ólík orðanotkun þingmanna yfir sömu viðfangsefni 

gerir fólki erfitt fyrir að vega og meta yfirlýsingar þeirra, sérstaklega þegar gripið er til 

stóryrða. Stjórnarandstöðuþingmenn beittu orðum eins og „gróðafíkn“ og „græðgisvæðing“ til 

að lýsa þeim breytingum sem urðu í samfélaginu á fyrstu vaxtaskeiðum bankanna árin 2003 

og 2004, en stjórnarþingmenn notuðu orð eins og „gróska“ og „góðæri“ til að ná utan um 

sömu samfélagsbreytingar. Orðalag þingmanna yfir sömu viðfangsefni er gerólíkt eftir því 

hvaða stöðu þeir hafa á þingi en skoðanamyndun þeirra og orðræða getur tekið á sig aðra 

mynd þegar þeir skipta um stöðu á þingi.     

Gott dæmi um viðsnúning á afstöðu og orðræðu stjórnarandstöðuþingmanns sem gerist 

ráðherra eru ummæli Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, þingmanni Samfylkingar og 

utanríkisráðherra frá árinu 2007–2009. Gagnrýni Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur í ræðupúlti 

á Alþingi árið 2006 á stöðu íslensks efnahags voru metnar lítils af stjórnarþingmönnum, en 

gagnrýni hennar byggðist á greiningu erlendra aðila. Sem utanríkisráðherra dró hún að sama 

skapi úr orðum stjórnarandstæðinga haustið 2008 um slæma stöðu efnahagsmála og 

aðgerðarleysi ríkisstjórnar. Hún vísaði einnig á bug ummælum um slæma stöðu íslenska 

bankakerfisins á erlendri grundu og talaði um að bankakerfið ætti fullt bakland hjá ríkinu án 

þess að hafa vitneskju um hversu háar fjárhæðir bankarnir þyrftu til að forða frá falli. Varnir 

Ingibjargar erlendis á íslenska bankakerfinu eru að mörgu leyti skiljanlegar og mannlegar. 

Hún sem íslenskur ráðherra fyrir framan erlenda aðila var spurð út í kerfi sem hafði runnið 

undan rifjum íslenskra stjórnvalda, hvort sem þeim líkaði betur eða verr. Sjálf hefur Ingibjörg 

getið þess að hún hefði haldið uppi vörnum fyrir hvaða mikilvæga atvinnuveg sem væri, ef 

framtíð hans og orðstír væri í hættu. Eigi að síður er það ekki í verkahring þingmanna né 

ráðherra að halda uppi vörnum fyrir einstakar atvinnugreinar, fyrirtæki, hópa eða einstaklinga 

nema fyrir því liggi góðar og traustar forsendur og það skaði ekki trúverðugleika ríkisins. 

Ingibjörg Sólrún var ekki ein ráðamanna á Íslandi sem stóð með bankakerfinu, en flestir 

ráðherra sýndu með því samstöðu sem lýsir því trausti sem þeir báru til bankakerfisins.  

Þriðja spurningin sem lagt var upp með var hvort þingmenn hafi orðið of tengdir bankakerfinu 

til að geta réttilega sinnt hlutverki sínu sem fulltrúar almannahagsmuna. Allmargir þingmenn 

og allir stjórnmálaflokkar á þingi þáðu styrki frá bönkunum á tímabilinu og þáðu sumir 

töluvert hærri styrki en aðrir. Þingmenn sem þiggja frá bönkum háan fjárstyrk sem stuðlar að 

því að hann komist til valda, hætta á að rýra trúverðugleika sinn til að fjalla um og fara með 
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mál sem tengjast bönkunum. Telja má að þiggjandi þurfi að þakka fyrir styrkinn með 

einhverskonar greiðvikni og er þá talað um fyrirgreiðslustjórnmál. Vinnuhópur um siðferði 

dregur þann lærdóm af umfjöllun sinni um samskipti stjórnvalda og efnahagslífs, að 

styrkveitingar bankanna til stjórnmálaflokka og stjórnmálamanna höfðu varla hvetjandi áhrif á 

stjórnmálamenn til að aðgreina sig frá þeim, veita þeim eftirlit og nálgast upplýsingar um 

stöðu þeirra með almannahag í huga.
163

 Sterkasta gagnrýnin á bankakerfið og viðskiptalífið 

kom frá þingmönnum Vinstri grænna sem þáðu enga styrki frá bönkunum né öðrum í 

aðdraganda þingkosninga árið 2003 og 2007. Flokkurinn þáði ásamt Frjálslynda flokknum 

lægstu styrkveitingar frá bönkunum miðað við styrkveitingar til hinna flokkanna á þingi. 

Vinstri græn voru lengi vel andsnúin framkvæmd einkavæðingar bankanna, en þau vildu sjá 

að einum bankanna yrði haldið í eigu ríkisins og þau voru mjög á móti þeirri hugmyndafræði 

sem bankarnir og viðskiptalífið byggðu starfsemi sína á. Því er ekki að undra að þeir hafi veist 

harkalegast að bankakerfinu og viðskiptalífinu og þegið lægstu styrkina. Eigi að síður eftir að 

hafa fjallað um Vinstri græn eingöngu, var það afar rangt af stjórnmálaflokkum og 

þingmönnum, hvort sem þeir studdu einkavæðingu eða hugmyndafræði frjálshyggjunnar eða 

ekki, að þiggja háar fjárhæðir frá bönkunum sem þeim bar að hafa eftirlit með í þágu 

almannahagsmuna.          

Af þessu má ráða að þingmenn hafi ekki þjónað fyllilega hlutverki sínu á tímabilinu 2003– 

2008. Hlutverk þeirra er fyrst og fremst fólgið í því að gæta hagsmuna almennings og standa 

undir þeirri ábyrgð sem þeim er falið sem kjörnum fulltrúum almennings. Undirstaða þess að 

Alþingi starfi er að almenningur beri til þess traust, en traustið verður ekki til nema faglegir 

starfshættir sem grundvallist á góðu siðferði séu iðkaðir. Þingmenn þurfa að styrkja 

siðferðilega vitund sína um hlutverk sitt svo þeir missi ekki sjónar á til hvaða starfa þeir voru 

kosnir. Í lokaorðum rannsóknarskýrslu Alþingis um siðferði og starfshætti í tengslum við fall 

íslensku bankanna er þess getið að brýn þörf sé fyrir siðvæðingu á mörgum sviðum í íslensku 

samfélagi og á það ekki síst við um á Alþingi.
164

 Góð leið til að efla siðferðilega vitund 

þingmanna væri að setja siðareglur á Alþingi, en þingmenn sjálfir þyrftu að koma sér saman 

um hvaða siðferðilegu viðmið giltu um störf þeirra. Siðareglur Alþingis gætu markað 

þingmönnum skyldur þeirra og ábyrgð, aukið samheldni þingsins, gegnsæi og þar með traust á 

Alþingi, einni mikilvægustu stofnun íslensku þjóðarinnar.     
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Viðauki 1 Styrkir bankanna til þingmanna Samfylkingarinnar  

Þingmenn 2005 2006 2007 Alls pr.banka yfir tímabilið 

Árni Páll Árnason          

Landsbanki Íslands          300.000* 300.000 

Samtals:     300.000 300.000 

Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir         

Landsbankinn       300.000*   300.000 

Kaupþing       250.000*   250.000 

Samtals:   550.000   550.000 

Björgvin G. Sigurðsson         

Landsbanki Íslands   1.000.000* 600.000 1.600.000 

Kaupþing     100.000* 100.000 

Samtals:   1.000.000 700.000 1.700.000 

Félag stuðningsmanna KM (Kristjáns L. Möller)         

Landsbanki Íslands   1.000.000*   1.000.000 

Kaupþing   1.500.000*   1.500.000 

Samtals:   2.500.000   2.500.000 

Guðbjartur S. Hannesson         

Landsbanki Íslands     1.000.000 1.000.000 

Samtals:     1.000.000 1.000.000 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir         

Kaupþing     450.000*      250.000*   700.000 

Samtals: 450.000 250.000   700.000 

Jóhanna Sigurðardóttir         

Landsbanki Íslands        200.000*   200.000 

Samtals:   200.000   200.000 

Katrín Júlíusdóttir         

Landsbanki        200.000*   200.000 

Samtals:   200.000   200.000 

Kristján L. Möller         

Landsbanki Íslands     1.500.000 1.500.000 

Kaupþing     1.000.000 1.000.000 

Samtals:     2.500.000 2.500.000 

Kristrún Heimisdóttir         

Landsbanki Íslands     1.000.000*   1.000.000 

Samtals:   1.000.000   1.000.000 

Sólrún 2005 (stuðningsmannafélag  ISG)*         

Kaupþing      450.000*     450.000 

Samtals: 450.000     450.000 

Steinunn Valdís Óskarsdóttir         

Landsbanki Íslands   

      

2.500.000* 2.000.000 4.500.000 

Samtals:   2.500.000 2.000.000 4.500.000 

Stuðningsmannafélag Helga Hjörvar         

Landsbanki Íslands   400.000*   400.000 
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Kaupþing   400.000*   400.000 

Samtals:   800.000   800.000 

Valgerður Bjarnadóttir         

Landsbanki Íslands        200.000*   200.000 

Samtals:   200.000   200.000 

Össur Skarphéðinsson         

Landsbanki Íslands   1.500.000   1.500.000 

Samtals:   1.500.000   1.500.000 

*Gögn fengin úr Rannsóknaskýrslu Alþingis, áttunda bindi, bls.165–169. 

Viðauki 2 Styrkir bankanna til þingmanna Sjálfstæðisflokks 

Þingmenn 2006 2007 Samtals pr. banka yfir tímabilið  

Ármann Kr. Ólafsson 

   Landsbanki Íslands 750.000* 

 
750.000 

Kaupþing 300.000* 

 
300.000 

Samtals: 1.050.000 

 
1.050.000 

Björk Guðjónsdóttir 

   Landsbanki Íslands 50.000* 

 
50.000 

Samtals:          50.000 

 
50.000 

Guðfinna S. Bjarnadóttir 

   Landsbanki Íslands 1.000.000* 

 
1.000.000 

Kaupþing 2.000.000* 

 
2.000.000 

Samtals: 3.000.000 

 
3.000.000 

Guðlaugur á Alþingi, félag Guðlaugs Þórs Þórðarss. 

  Landsbanki Íslands 1.500.000* 

 
1.500.000 

Kaupþing 1.000.000* 

 
1.000.000 

Samtals: 2.500.000 

 
2.500.000 

Melasól, félag Sigurðar Kára Kristjánssonar 

   Landsbanki Íslands 750.000* 

 
750.000 

Samtals: 750.000 

 
750.000 

Stuðningsmannafélag Björns Bjarnasonar 

   Landsbanki Íslands 1.500.000* 

 
1.500.000 

Samtals: 1.500.000 

 
1.500.000 

Stuðningsmannafélag Ragnheiðar Elínar Árnadóttir 

   Landsbanki Íslands 300.000* 

 
300.000 

Kaupþing 250.000* 

 
250.000 

Samtals: 550.000 

 
550.000 

ÞKG Stuðningsmannafélag (Þorgerður K. 

Gunnarsd.) 

   Landsbanki Íslands 1.500.000* 1.500.000 3.000.000 

Kaupþing 1.500.000* 1.500.000 3.000.000 

Samtals: 3.000.000 3.000.000 6.000.000 

* Gögn fengin úr Rannsóknaskýrslu Alþingis, áttunda bindi, bls.165–169. 

 


