
 

Átak til að auka menntun og efla vinnumarkaðsúrræði 

Í NÁM - TIL VINNU! 

Alþýðusamband Íslands hefur síðustu vikur tekið virkan þátt í að móta metnaðarfulla áætlun um átak á 

sviði menntunar og vinnumarkaðsúrræða til næstu þriggja ára. Aðrir aðilar vinnumarkaðarins hafa einnig 

tekið þátt í þessu starfi ásamt stjórnvöldum og fulltrúum stjórnmálaflokkana. Tillögur lágu fyrir 31. mars sl. 

og í framhaldinu hefur verið unnið að því að útfæra verkefnið frekar og tryggja fjármagn til að hrinda því í 

framkvæmd. Með ákvörðunum ríkisstjórnarinnar og stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs 19. apríl sl. liggur 

fyrir að hægt verði að fara í verkefnið af fullum þunga og er undirbúningur þess þegar kominn á fullt skrið.  

Markmið átaksins er annars vegar að lækka hlutfall Íslendinga á aldrinum 20-66 ára sem ekki hafa hlotið 

formlega framhaldsmenntun úr 30% niður í 10% árið 2020 og hins vegar að styrkja stöðu atvinnuleitenda 

á vinnumarkaði, vinna gegn atvinnuleysi, einkum langtímaatvinnuleysi og efla íslenskt atvinnulíf til 

framtíðar. Átakinu er þannig ætlað að vera liður í að breyta þeim forsendum sem liggja til grundvallar 

spám um áframhaldandi mikið atvinnuleysi næstu misseri og ár. 

Verkefnið er tvíþætt. Það kveður annars vegar á um bráðaaðgerðir í menntamálum sem hrinda á í 

framkvæmd þegar á þessu ári og frekara átak til næstu þriggja ára. Hins vegar snýst það um öflugt átak á 

sviði vinnumarkaðsúrræða. 

 

Í NÁM 

Á næstu þremur árum verður ráðist í sérstakt átak þar sem aðgengi að námi verður aukið og ný 

námsúrræði þróuð með sérstaka áherslu á starfsmenntun. Átakið nær til framhaldsskólastigs, 

framhaldsfræðslu og  náms á háskólastigi. Áhersla verður lögð á samstarf og samfellu í þjónustu 

fræðsluaðila, virka ráðgjöf, úrræði og stuðning við einstaklinga.  

Skilgreindar verða sérstakar aðgerðir til að bregðast við þeim bráða vanda sem nú er uppi vegna mikils 

atvinnuleysis en einnig horft til uppbyggingar menntunar og atvinnulífs til lengri tíma. Í forgangi er annars 

vegar að skapa 1000 atvinnuleitendum tækifæri til náms og hins vegar að gera framhaldsskólakerfinu 

fjárhagslega kleift að sinna hlutverki sínu. Frekari opnun framhaldsskólans mun einnig nýtast þeim 

fjölmörgu atvinnuleitendum sem framhaldsskólarnir hafa ekki haft fjárhagslegt bolmagn til að taka við á 

síðustu tveimur árum. 

Markmið og leiðir: 

- Framhaldsskólum verður þegar haustið 2011 gert kleift að taka inn alla umsækjendur undir 25 ára aldri 

sem uppfylla skilyrði. Sama gildir um alla þá sem hafa lokið raunfærnimati vorið 2011.  



Til að ná þessu markmiði verða á næstu vikum mótuð námsúrræði sem koma til móts við þarfir ólíkra 

hópa. Lögð verði áhersla á virka náms- og starfsráðgjöf og þeim sem eru 25 ára eða eldri verður gefinn 

kostur á náms- og starfsráðgjöf, raunfærnimati og námsleiðum sem miða að því að undirbúa einstaklinga 

fyrir nám í skólakerfinu. Heildstætt nám í fjarkennslu verður í boði á framhaldsskólastigi næsta skólaár. 

Svo fátt eitt sé nefnt. 

- Sköpuð verði námstækifæri fyrir allt að 1.000 atvinnuleitendur strax haustið 2011 í framhaldsskólum, 

frumgreinadeildum, háskólum eða námsúrræði innan framhaldsfræðslu.  

Efnt verður til sérstaks átaks til að hvetja atvinnulausa til náms með áherslu á langtímaatvinnulausa. 

Sérstök áhersla verði lögð á starfstengt nám og nám í skapandi greinum hins vegar.  

- Aukinn sveigjanleiki, endurskoðun á framfærslukerfi og efling starfstengds náms 

Skil framhaldsskóla, framhaldsfræðslu verða gerð sveigjanlegri þannig að skólar geti með einfaldari hætti 

metið áfanga sem teknir eru innan framhaldsfræðslu og raunfærni til eininga. Leitað verði samstarfs við 

háskóla um sama markmið. 

Unnið verður að endurskoðun á lögum um Lánasjóð íslenskra námsmanna sem m.a. miðar að því að 

auðveldar fullorðnu fólki framfærslu vegna náms. 

Starfstengt nám á framhaldsskóla- og háskólastigi verður eflt. Jafnframt verður samstarf fyrirtækja og 

skóla um starfstengt nám aukið og tryggt að nemendur geti lokið verklegum þáttum náms á og innan 

tilskilins námstíma.  

 

TIL VINNU! 

Á Íslandi mælist atvinnuleysi nú 8,6%. 12.500 manns eru án vinnu að fullu. Um 1.500 manns nýttu sér 

starfstengd úrræði á vegum Vinnumálastofnunar árið 2010, auk ýmissa annarra úrræða og tilboða til 

atvinnuleitenda. Með samstilltu átaki stjórnvalda og atvinnulífs er markmiðið að fjölga starfstengdum 

úrræðum um allt að 1.500 árið 2011, þannig að heildarfjöldi þeirra einstaklinga sem njóta slíkra úrræða 

tvöfaldist.  

Markmið og leiðir 

- Endurskoðuð verða gildandi úrræði og fjölbreytni þeirra aukin og verða eftirfarandi úrræði í boði: 

Reynsluráðning 

Reynsluráðning er ætluð til að atvinnuleitandi fái tækifæri til að öðlast reynslu í þeirri starfsgrein sem 

fyrirtækið eða stofnunin starfar innan og að veita fyrirtækinu eða stofnuninni tækifæri til að ráða 

atvinnuleitandann til reynslu í þeim tilgangi að stuðla að framtíðarráðningu hans innan fyrirtækisins eða 

stofnunarinnar. 

 

Starfsþjálfun 

Markmið starfsþjálfunar er að atvinnuleitandinn fái tækifæri til að þjálfa sig í þeirri starfsgrein sem 

fyrirtækið eða stofnunin starfar innan til að auka hæfni sína til slíkra starfa á vinnumarkaði enda sé hann 

reiðubúinn að ráða sig til framtíðarstarfa innan starfsgreinarinnar. 

 



Nýsköpun innan fyrirtækja og stofnana 

Markmið nýsköpunar er að auðvelda fyrirtækjum að ráða fólk í atvinnuleit til að styðja við nýsköpun og 

þróun í fyrirtækjum og að styðja við frumkvöðla með hugmyndir um nýsköpun og styðja við 

atvinnuleitendur og auðvelda þeim leit að störfum. 

 

Eigið frumkvöðlastarf og viðskiptaáætlun 

Markmiðið er að gera atvinnuleitanda kleift að vinna í allt að sex mánuði að þróun eigin 

viðskiptahugmyndar með það að markmiði að koma hugmyndinni í framkvæmd. 

Skilyrði er  að atvinnuleitandinn hafi kynnt sér stofnun og rekstur smáfyrirtækja eða geti sýnt fram á 

þekkingu á því sviði, úrræðið sé samfellt í tíma og að viðskiptahugmyndin verði talin líkleg til þess að 

skapa atvinnuleitandanum framtíðarstarf. 

Fyrirtækjanám 

Markmiðið er að fyrirtæki/stofnanir geti ráðið til sín hóp einstaklinga á starfþjálfunarsamning og boðið 

þeim á sama tíma markvisst nám sem er skipulagt er innan fyrirtækisins með það í huga að þjálfa þá upp 

til framtíðastarfa innan fyrirtækis eða í greininni.  

 

Vinnustaðaþjálfun 

Markmið með vinnustaðaþjálfun er að bjóða atvinnuleitendum virka fræðslu og tilsögn á vinnustað án 

launa í allt að 8 vikur. Þátttakendur fá þannig tækifæri til að öðlast starfsreynslu á vinnumarkaði, leiðsögn 

og þjálfun samhliða því að vera á atvinnuleysisbótum. 

 

- Gert verði samstillt átak aðila vinnumarkaðarins, stjórnvalda og fyrirtækja til að fjölga plássum í 

starfstengdum úrræðum 

 

- Lögum um vinnumarkaðsaðgerðir verður breytt á þann hátt að bótatímabil einstaklinga í starfstengdum 

úrræðum verði ekki skert.  

 

Halldór Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ 

 

 


