
 

 

Öflugri vinnumiðlun, vinnumarkaðsaðgerðir og ráðgjöf til atvinnuleitenda 

Samþykkt hefur verið að setja í gang tilraunaverkefni sem hefur að markmiði að auka og efla 

vinnumiðlun, ráðgjöf og þjónustu við atvinnuleitendur. Atvinnuleitendur sem eru félagsmenn þeirra 

stéttarfélaga sem verkefnið nær til munu eiga rétt á að sækja alla þjónustu til síns félags. Það mun ná 

til um 25% atvinnuleitenda á landinu. Stefnt er að því að verkefnið hefjist í byrjun maí. 

Jafnframt hefur að frumkvæði Alþýðusambands Íslands og samstarfsaðila verið stóraukið fé til 

vinnumiðlunar og virkra vinnumarkaðsaðgerða til að mæta þeim erfiðu aðstæðum sem nú eru á 

vinnumarkaði. 

Haustið 2009 hófust viðræður á milli stjórnvalda og ASÍ og SA, sem byggja á sameiginlegum tillögum 

aðila vinnumarkaðarins um virkari aðkomu þeirra að málefnum atvinnuleitenda, með sérstaka áherslu 

á vinnumiðlun, ráðgjöf og virkum vinnumarkaðsaðgerðum.  Af hálfu aðila vinnumarkaðarins hefur verið 

lögð áhersla á mikilvægi þess að efla vinnumiðlun og ráðgjöf í ljósi erfiðra aðstæðna á vinnumarkaði 

og leita allra leiða til að draga út atvinnuleysi og treysta stöðu atvinnuleitenda. Tillögur ASÍ og SA 

byggja á því að þjónusta við atvinnuleitendur, vinnumiðlun og ráðgjöf verði í höndum stéttarfélaganna í 

samstarfi við atvinnurekendur og fyrirtæki. Áhersla er lögð á að nálægð stéttarfélaganna við 

félagsmenn sína í hópi atvinnuleitenda og samstarf við fyrirtæki og samtök atvinnurekenda eigi að 

skila meiri þjónustu og virkari vinnumiðlun. Jafnframt hefur Alþýðusambandið ítrekað bent á mikilvægi 

þess að auka fjármuni til vinnumiðlunar, vinnumarkaðsaðgerða og ráðgjafar við atvinnuleitendur. 

Með samkomulagi við SA um seinkun á lækkun atvinnutryggingagjalds og yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar 

5. maí 2011 var í mikilvægum atriðum komið til móts við áherslur Alþýðusambandsins og 

samstarfsaðila.  

Annars vegar var samþykkt að margfalda fé til virkra vinnumarkaðsaðgerða og vinnumiðlunar. Um er 

að ræða verkefni til þriggja ára. Fyrsta hluta verkefnisins var hrundið af stað sl. vor með öflugu 

menntaátaki undir yfirskriftinni Nám er vinnandi vegur. Í mars nk. verður síðan annar hluti verkefnisins, 

Til vinnu, settur á fulla ferð. Fleiri aðgerðir munu síðan fylgja í kjölfarið. 

Hins vegar var af hálfu stjórnvalda gefin yfirlýsing um sérstakt tilraunaverkefni vegna þjónustu við 

atvinnuleitendur. Í  yfirlýsingunni segir m.a. að stjórnvöld séu „reiðubúin til þess að vinna með aðilum 

vinnumarkaðarins að endurskoðun laga um atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir. Sem 

hluta af þeirri vinnu verður ráðist í sérstakt tilraunarverkefni um þjónustu við atvinnuleitendur í því skyni 

að stuðla m.a. að virkari vinnumarkaðsaðgerðum og vinnumiðlun, sem að umfangi nái til allt að 

fjórðungs atvinnuleitenda“. Þá segir að verkefnið verði skipulagt „með hliðsjón af framkomnum 

hugmyndum aðila vinnumarkaðarins á almennum vinnumarkaði …“ 

Viðræður um útfærslu verkefnisins hafa staðið yfir frá því í haust á milli stjórnvalda, ASÍ og SA. Í 

tengslum við endurskoðun kjarasamninga þann 20. janúar sl. var samkomulag handsalað á milli aðila 

og var það afgreitt í ríkisstjórninni 31. janúar 2012. 

Aukið fé til vinnumiðlunar og ráðgjafar - tilraunaverkefni 

Helstu efnisatriði samkomulagsins eru eftirfarandi: 



Öflugri vinnumiðlun og ráðgjöf: Ekki verður dregið úr fjárframlögum til Vinnumálastofnunar sem 

þýðir að tilraunaverkefnið kemur til viðbótar þeim fjárframlögum sem þegar er veitt í vinnumiðlun og 

ráðgjöf við atvinnuleitendur. Þannig á verkefnið að stuðla að því að Vinnumálastofnun geti aukið 

þjónustu sína við þá atvinnuleitendur sem áfram verða undir henni. Markmið verkefnisins er þannig að 

efla vinnumiðlun en einnig að stuðla að virkari vinnumarkaðsaðgerðum sem auki líkurnar á að 

atvinnuleitendur fái störf að nýju á vinnumarkaði. 

Fagleg stýring: ASÍ og SA munu stofna félag sem mun annast faglega stýringu tilraunaverkefnisins af 

þeirra hálfu. Félagið mun hafa yfirumsjón með vinnumiðlun og ráðgjöf hvað varðar 

vinnumarkaðsaðgerðir til félagsmanna þeirra stéttarfélaga sem taka þátt í verkefninu.  

Afmörkun verkefnisins: Verkefnið skal taka til atvinnuleitenda sem hér segir: 

Austurland: Félagsmanna aðildarfélaga Alþýðusambands Íslands á Austurlandi;  

Suðurnes: Félagsmanna Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur, Verkalýðsfélags Grindavíkur, 

Sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur, Verkalýðs- og sjómannafélags Sandgerði og FIT – Félags 

iðn- og tæknigreina; 

Höfuðborgarsvæðið: Félagsmanna VR, FIT – Félags iðn- og tæknigreina og Fagfélagsins. 

Samstarf um verkefnið: Félag ASÍ/SA tekur að sér að veita félagsmönnum í framangreindum 

stéttarfélögum, sem eru án atvinnu, þjónustu og ráðgjöf í tengslum við vinnumiðlun og 

vinnumarkaðsaðgerðir. Félagið mun gera þjónustusamninga við stéttarfélög hvað þetta varðar. 

Jafnframt er miðað við að félögin geti aðstoðað atvinnuleitendur við umsóknir um atvinnuleysisbætur, 

svo sem í tengslum við öflun og frágang gagna auk þess að koma staðfestum umsóknum ásamt 

gögnum  til Vinnumálastofnunar sem sér um endanlega skráningu. 

Verkefnisstjórn: Komið verður á fót verkefnisstjórn sem í sitja þrír fulltrúar frá velferðarráðuneyti og 

Vinnumálastofnun og þrír fulltrúar frá ASÍ/SA. Hlutverk verkefnisstjórnarinnar er að fylgja eftir 

framkvæmd verkefnisins, gera tillögur að breytingum á tilhögun þess eftir því sem ástæða er til og 

fjalla um vafamál og álitaefni sem upp kunna að koma í tengslum við verkefnið. Verkefnisstjórnin skal 

jafnframt tryggja jafnan aðgang allra atvinnuleitenda að virkum vinnumarkaðsaðgerðum og einnig fjalla 

um hugmyndir um framkvæmd nýrra vinnumarkaðsúrræða.  

Verkefninu lýkur formlega 30. apríl 2015 og verður þá tekin ákvörðun um framhaldið, ef það hefur ekki 

þegar verið gert. 

 

Nám er vinnandi vegur: 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/frettir2011/19042011_Tillogur_samradshops.pdf  

 

Til vinnu: 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/frettir2011/Til_vinnu_Tillaga_adgerdahops_16122011.pdf  

 

Halldór Grönvold, 

aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ 
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