
 

Liðsstyrkur fer vel af stað 

Í fréttabréfi ASÍ í nóvember sl. var sagt frá verkefni stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins sem þá var í 

undirbúningi og hefur að  markmiði að sporna gegn langtímaatvinnuleysi. Verkefninu, sem ber 

yfirskriftina Liðsstyrkur, var formlega hrundið af stað 15. janúar sl. og gefur reynslan fyrstu vikurnar 

tilefni til bjartsýni um að árangurinn verði eins og að var stefnt. 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að virkja atvinnuleitendur sem hafa fullnýtt eða munu að óbreyttu 

fullnýta, rétt sinn innan atvinnuleysistryggingakerfisins til þátttöku að nýju á vinnumarkaði og koma í 

veg fyrir að langvarandi atvinnuleysi leiði til óvinnufærni.  

Lagt er upp með að öllum atvinnuleitendum sem hafa fullnýtt rétt sinn innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins á tímabilinu frá 1. september 2012 fram til 31. desember 2013 verði 

boðin starfstengd vinnumarkaðsúrræði á árinu 2013.  

Áætlanir gera ráð fyrir að hægt verði að útvega 2.200 atvinnuleitendum störf/starfstengd úrræði í 

a.m.k. 6 mánuði. Þá verði þeim atvinnuleitendum sem falla undir verkefnið og sem þess þurfa boðið 

upp á atvinnutengda starfsendurhæfingu.  

Samkvæmt samkomulagi sem gert hefur verið við sveitarfélögin munu þau skapa 30% þeirra starfa 

sem um ræðir, ríkið og stofnanir þess 10%, og að 60% starfanna verði til á almenna 

vinnumarkaðinum. Vinnumálastofnun og STARF munu sjá um vinnumiðlun og ráðgjöf, auk þess sem 

einkarekin vinnumiðlun mun taka þátt í verkefninu. 

Atvinnuleysistryggingasjóður niðurgreiðir stofnkostnað atvinnurekenda við ný störf tímabundið og 

nemur styrkur með hverri ráðningu grunnatvinnuleysisbótum ásamt 8% framlagi í lífeyrissjóð, samtals 

kr. 186.417. Atvinnurekandi gerir síðan hefðbundinn ráðningarsamning við atvinnuleitanda og greiðir 

honum laun að lágmarki samkvæmt kjarasamningi. Þó um tímabundna niðurgreiðslu sé að ræða er 

þess vænst að hún skapi forsendur fyrir varanleg störf. 

Atvinnuleitandi sem hefur verið tryggður innan atvinnuleysistryggingakerfisins samtals skemur en 42 

mánuði 1. janúar 2013  og sækir um þátttöku í verkefninu getur fengið biðstyrk úr 

Atvinnuleysistryggingasjóði sem nemur þeim rétti sem hann/hún átti áður innan kerfisins. Styrkurinn er 

háður því að viðkomandi hafi ekki hafnað virkni- eða atvinnuúrræði sem honum/henni er boðið. Heimilt 

er að greiða styrkinn í allt að sex mánuði. 

Eins og áður segir hafa viðbrögð fyrirtækja og sveitarfélaga almennt verið mjög góð. Þannig er útlit 

fyrir að ekki muni miklu að markmiðið um fjölda starfstilboða fyrir 1. febrúar náist þrátt fyrir að verkefnið 

hafa farið af stað mánuði seinna en að var stefnt í upphafi. Allar frekari upplýsingar um verkefnið má fá 

á www.lidsstyrkur.is.  
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