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Ábyrgur vinnumarkaður og velferð á vinnumarkaði – áherslur ASÍ 
Alþýðusamband Íslands hefur bæði í aðdraganda þessara kosninga sem og á síðasta ári kynnt 

það sem við höfum kallað ,,samfélagssáttmála um félagslegan stöðugleika‘‘ þar sem við 

tengjum saman áherslur okkar um efnahagslegan og félagslegan stöðugleika í eina 

órjúfanlega heild. Það er skoðun okkar að með slíkri tengingu megi leggja drög að meiri sátt í 

samfélaginu og á vinnumarkaði.  

Við myndun núverandi ríkisstjórnar kom Alþýðusambandið á framfæri nokkrum atriðum sem 
tengjast vinnumarkaðinum sérstaklega og ekki fór mikið fyrir í kosningabaráttunni.  

Ábyrgur vinnumarkaður: 

Undirboð á vinnumarkaði, svört atvinnustarfsemi og margvísleg önnur brotastarfsemi er 
alvarlegur blettur á íslenskum vinnumarkaði. Þessi brotastarfsemi beinist einkum gegn 
útlendingum og ungu fólki. Þá veldur kennitöluflakk miklu samfélagslegu tjóni. 

• Stjórnvöld setji í forgang að berjast með öllum ráðum gegn undirboðum á vinnumarkaði 
og svartri atvinnustarfsemi. 
Aðgerðir: 

• Auka heimildir og fjármuni til Vinnumálastofnunar, Vinnueftirlits og Ríkisskattstjóra til 
eftirlits og vinnslu upplýsinga um erlend fyrirtæki og brotastarfsemi og til skattaeftirlits 
og aðgerða 

• Stuðla að auknu samstarfi aðila vinnumarkaðarins og stjórnvaldsstofnana um aðgerðir 
gegn brotastarfsemi á vinnumarkaði  

 
• Endurskoða þarf löggjöf á vinnumarkaði með það að markmiði að auka eftirlitsheimildir, 

herða viðurlög og auka heimildir til að stöðva brotastarfsemi á vinnumarkaði. 
Aðgerðir: 

• Lögfestar verði breytingar á lögum nr. 45/2007 um útsenda starfsmenn sem fela m.a. í 
sér: 

• Tekin af öll tvímæli um gildissvið laganna vegna álitamála sem komið hafa upp í 
tengslum við verklegar framkvæmdir og í ferðaþjónustunni 

• Keðjuábyrgð verkkaupa/aðalverktaka á verktakamarkaði og í ferðaþjónustu. 

• Ríkari skyldur erlendra þjónustufyrirtækja og notendafyrirtækja til að veita 
upplýsingar um starfsemina og heimildir eftirlitsstofnana til að kalla eftir 
upplýsingum og miðla sín á milli 



• Ríkari heimildir til að beita viðurlögum þegar upplýst er um brotastarfsemi 

• Löggjöf verði hert og auknar heimildir skattayfirvalda til að koma í veg fyrir kennitöluflakk. 
• Lög verði breytt þannig að Ríkisskattstjóra verði veitt heimild til að úrskurða 

kennitöluflakkara í atvinnurekstrarbann að fengnum úrskurði dómstóla. Þá verði gripið 
til frekari aðgerða sem ætlað er að koma í veg fyrir kennitöluflakk  

  



Velferð á vinnumarkaði: 

Á síðustu árum hafa stjórnvöld grafið undan velferð á vinnumarkaði.  Sífellt fleiri feður taka 
ekki fæðingarorlof og fæðingartíðni hefur aldrei verið lægri. Atvinnuleysisbætur hafa dregist 
verulega aftur úr launaþróun og fólki sem veikist og slasast er beint í fátækragildru ef það 
endurhæfist. 

• Hækka þarf hámarksgreiðslur úr Fæðingarorlofssjóði í 600.000 nú þegar, þar sem fyrstu 
300.000 verði án skerðingar, og lengja orlofið í 12 mánuði. 

• Hækka þarf atvinnuleysisbætur til samræmis við launaþróun á vinnumarkaði og hækkun 
bóta almannatrygginga. 

• Hækka þarf viðmiðunarfjárhæðir í Ábyrgðasjóði launa til samræmis við launaþróun. 
• Tryggja þarf þeim sem veikjast og slasast raunveruleg tækifæri til starfsendurhæfingar og 

endurkomu á vinnumarkaðinn með endurskoðun á almannatryggingakerfinu og upptöku 
starfsgetumats. 

Menntun og hæfniþróun á vinnumarkaði: 

Vinnumarkaðurinn er að ganga í gegnum miklar breytingar og sú þróun verður enn hraðari í 
næstu framtíð. Til að mæta þessum breytingum og nýta þær til góðs fyrir launafólk og 
samfélagið allt er mikilvægt að efla menntun og hæfni á vinnumarkaði og í samfélaginu öllu. 
Um leið er mikilvægt að tryggja að þau sem standa veikast á vinnumarkaði taki þátt í þessum 
breytingum og njóti þeirra en verði ekki skilin eftir. 

• Stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins geri með sér sáttmála um menntun og hæfniþróun 
á vinnumarkaði ásamt aðgerðaráætlun til fjögurra ára þar sem fjallað verði um: 

• Markvissar aðgerðir til að bæta stöðu fólks með litla viðurkennda formlega menntun 
og sem ekki hefur íslensku sem móðurmál, ásamt fjármögnun.  

• Það felur m.a. í sér endurskoðun laga um framhaldsfræðslu 

• Endurskoðun og efling verk- og starfsnáms á framhaldsskólastigi 

• Stefnumótun til framtíðar um uppbyggingu fagháskólanáms 

• Framtíðarfyrirkomulag um gerð færnispáa fyrir Íslenskan vinnumarkaði 

Staða þeirra tekjulægstu: 

Aðildarfélög ASÍ hafa á undanförnum árum lagt mikla áherslu á hækkun lægstu launa og náð 

talsverðum árangri. Á sama tíma hafa skattleysismörk verið lækkuð m.v. kaupgjald og 

verulega dregið úr barna- og húsnæðisbótum þannig að kaupmáttur þessara hópa hefur ekki 

vaxið í sama mæli og nemur hækkun launa. Við þessu verður að bregðast, m.a. með: 

• Hækkun skattleysismarka og tengingu persónuafsláttar við launavísitölu í stað vísitölu 

neysluverðs. 

• Eflingu barna- og húsnæðisbótakerfanna. 

• Fjölgun íbúða í almenna íbúðakerfinu úr 600 í 1000 á næstu 5 árum. 

 

 


