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Samþykkt af miðstjórn ASÍ 10. janúar 2018  

,,Alþýðusamband Íslands er heildarsamtök launafólks á Íslandi og beitir sér fyrir velferð og 

lífsgæðum landsmanna. Það berst fyrir bættum kjörum, jöfnum rétti, sömu launum fyrir sömu 

störf og leggur sérstaka áherslu á jafnan rétt óháð kyni, búsetu og þjóðerni. Samtökin gera þá 

kröfu til íslensks velferðarsamfélags að þar njóti allir sömu tækifæra til menntunar og 

heilbrigðisþjónustu. ASÍ vill stuðla að öflugu og alþjóðlega samkeppnishæfu atvinnulífi sem gefur 

launafólki tækifæri til símenntunar og starfsþroska. Samtökin beita sér ennfremur fyrir því að 

verðmætasköpun atvinnulífsins skiptist með réttlátum hætti og skipi um leið íslensku samfélagi í 

fremstu röð á meðal þjóða heims.’’(Starfsmannahandbók ASÍ bls. 5) 
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Starfsemi ASÍ 2018 

Skipulag og verkefni ASÍ ásamt verkaskiptingu milli þess og aðildarsamtakanna hefur mótast á 

undanförnum árum og áratugum. Þannig var ákveðið að breyta ársfundum sambandsins í þing 

á tveggja ára fresti en taka í leiðinni upp formleg ákvæði í lög ASÍ um hlutverk og umboð 

formannafunda til að tryggja nauðsynlegt samráð og bein samskipti forystu ASÍ við 

aðildarfélögin á milli þinga sambandsins. 

Mikil sátt hefur verið um að hlutverk ASÍ sé eftirfarandi: 

o samráð og samstarf um stefnumótun innan samtakanna. 

o Samráð og samskipti við önnur samtök launafólks í sameiginlegum málum. 

o samráð og samskipti við stjórnvöld í sameiginlegum málum. 

o samráð og samskipti við samtök atvinnurekenda í sameiginlegum málum. 

o samskipti við norræna, evrópska og alþjóðlega verkalýðshreyfingu. 

o þróun og sköpun nýrrar þekkingar um samfélagsmál og stöðu og réttindi launafólks. 

Þessi framtíðarsýn og verkaskipting mótar rammann að starfsemi skrifstofu ASÍ hverju sinni, þar 

sem meginmarkmiðið er að aðstoða forseta og miðstjórn sambandsins að sinna þessu hlutverki.  

Hlutverk skrifstofunnar er að tryggja góða og skilvirka þjónustu við landssamböndin og 

aðildarfélögin ásamt því að byggja upp nauðsynlega þekkingu á viðfangsefni sínu og veita 

stjórnvöldum og atvinnurekendum aðhald. 

Hlutverk og verkefni yfirstjórnar 

Yfirstjórn sambandsins samanstendur af forseta, varaforsetum og framkvæmdastjóra. Hlutverk 

yfirstjórnar er að veita starfi skrifstofunnar forystu og tryggja skilvirka miðlun á upplýsingum og 

fyrirmælum frá félagspólitískri forystu samtakanna, bæði miðstjórnar og samninganefndar, til 

starfsmanna hverju sinni. 

Meginverkefni yfirstjórnar er að rækta samráð við aðildarsamtökin, í gegnum miðstjórn, 

samninganefnd og formannafundi ásamt beinum samskiptum við stjórnir og trúnaðarmannaráð 

félaganna. Daglegur rekstur skrifstofu ASÍ er í höndum framkvæmdastjóra í nánu samráði við 

forseta. 

Undirbúningur fyrir 43. þing ASÍ 2018 

Vinnumarkaðurinn og samfélagið allt standa frammi fyrir miklum breytingum á störfum og 

öllu skipulagi vinnunnar í næstu framtíð. Breytingum sem þegar eru hafnar. Málefnanefndir 

miðstjórnar ASÍ hafa rætt um mikilvægi þess að endurskoða og dýpka stefnu og starfshætti 

Alþýðusambandsins til að verkalýðshreyfingin geti betur tekist á við þær áskoranir og þau 

tækifæri sem launafólk og verkalýðshreyfingin stendur frammi fyrir.   

Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO) hefur þegar sett þessi mál á dagskrá undir yfirskriftinni 

,,Framtíð starfa á aldarafmælinu‘‘, en stofnunin mun halda upp á 100 ára afmæli sitt á árinu 

2019 og verður ein af ráðstefnum þess haldin hér á landi. Á vettvangi ILO mun umræðan um 
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framtíð starfa verða skipulögð út frá fjórum megin þemum, Störfin og samfélagið, Góð störf 

fyrir alla, Skipulagning vinnunnar og framleiðslunnar og Stjórnun vinnunnar. 

Á vettvangi ASÍ er mikilvægt að nálgast viðfangsefnið á breiðum grunni og með þátttöku sem 

flestra í aðdraganda þings ASÍ haustið 2018. Lögð verður áhersla á að undirbúa málþing og 

námsstefnur, þar sem við getum bæði farið dýpra í greiningarvinnu og fengið áhugaverð 

sjónarmið utan verkalýðshreyfingarinnar um hvað líklegt er að muni gerast að óbreyttu í 

framtíðinni. Einnig  hvernig við sem verkalýðshreyfing og samfélag getum tekist á við 

breytingarnar með það að markmiði að skapa góð störf og lífskjör á vinnumarkaði með virkri 

þátttöku sem flestra.  

Á árinu verður sérstök áhersla á að kalla eftir umræðu um þær áskoranir og þau tækifæri sem 

launafólk stendur frammi fyrir vegna hnattræna umhverfisáhrifa, einkum loftslagsmálin og 

vaxandi mengun og hins vegar áhrif tækni- og skipulagsbreytinga á störfin okkar bæði til 

skemmri og lengri tíma. Inn í þetta munum við flétta áhrifum þessara áskoranna á réttindi og 

skyldur launafólks,hlutverk stéttarfélaga og viðfangsefni kjarasamninga.  

Markmiðið er að við verðum búin að viða að okkur nægjanlegu efni og breiður hópur innan 

okkar hreyfingar fengið beina aðkomu að umræðu um þessi málefni til að við getum síðan 

betur nýtt okkur þjóðfundarfyrirkomulagið til að draga saman áhersluatriðin í endurskoðuðum 

stefnum  á þinginu 2018. 

• Lögð er rík áhersla á að allar fastanefndir miðstjórnar taka þátt í undirbúningi 43. þings 

ASÍ. Með því er tryggð sem virkust þátttaka frá öllum fastanefndum til að dýpka sem 

mest umræðuna innan hreyfingarinnar fyrir þingið. Hlutverk allra nefnda er að koma 

með framlag í undirbúningi þingsins varðandi þær áskoranir og tækifæri sem ný tækni 

og þróun á vinnumarkaði hefur fyrir störf, skipulag vinnunnar og samskipti á 

vinnumarkaði.  

• Hvernig getum við sem verkalýðshreyfing brugðist við þeim áskorunum og tækifærum 

sem framtíðin ber með sér? 

• Alþjóðanefnd mun fjalla um möguleika á samstarfi á alþjóðavísu á vettvangi 

verkalýðshreyfingarinnar og alþjóðasamtaka. Einnig hvaða árangurs megi vænta af slíku 

samstarfi og hvað íslensk verkalýðshreyfing geti lagt inn í það. 

• Unnið verði að útgáfu á riti um íslenskan vinnumarkað og þróun hans 

• Unnið gegn undirboðum á vinnumarkaði, svartri atvinnustarfsemi, kennitöluflakki og að 

bættu siðferði í viðskiptalífinu.  

Sérstakar áherslur gagnvart skrifstofu og starfsfólki 2018 

• Ljúka innleiðingu og vottun í samræmi við Jafnlaunastaðal fyrir skrifstofu ASÍ 

• Ljúka við endurskoðun Starfsmannahandbókar 

• Hvernig líður okkur í vinnunni? 
o Gerð verður úttekt á sálfélagslegum áhættuþáttum og stefna og 

viðbragðsáætlun vegna eineltis, ofbeldis, kynferðislegrar og kynbundinnar 
áreitni endurmetin í kjölfarið 
Hefðbundnum skrifborðum verður skipt út fyrir hækkanleg skrifborð 

• Ríkari áhersla á teymisvinnu og verkefnastjórnun.  
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Fjárhagsáætlun 2018 

 

Fjárhagsáætlun 2018
Áætlun Áætlun

2017 2018 í kr. í %
Skatttekjur ASÍ 356.804.388 422.021.800 65.217.412 18,3%
Framlög v. Hagdeildar 30.000.000 30.000.000 0 0,0%
Framlög v. MFA 2.800.000 2.334.000 -466.000 -16,6%
Tekjur af útgáfustarfsemi 3.975.000 3.900.000 -75.000 -1,9%
Rekstrartekjur alls 393.579.388 458.255.800 64.676.412 16,4%

 
Laun 183.322.374 196.955.601 13.633.227 7,4%
Launatengd gjöld 63.994.695 70.650.434 6.655.739 10,4%
Verðlagseftirlit 3.000.000 3.000.000 0 0,0%
Laun og launatengd gjöld alls 250.317.069 270.606.036 20.288.967 8,1%

 
Miðstjórn, fastanefndir og samráð 9.005.897 10.500.000 1.494.103 16,6%
Þing/formannafundur 4.000.000 15.000.000 11.000.000 275,0%
Ungafólkið 2.000.000 3.000.000 1.000.000 50,0%
Málþing og ráðstefnur 3.250.000 4.000.000 750.000 23,1%
Samráð og stefnumótun 18.255.897 32.500.000 14.244.103 78,0%

 
Iðgjöld til alþjóðasamtaka 6.057.900 6.911.906 854.006 14,1%
Þátttaka í fundum erlendis 5.201.000 6.700.000 1.499.000 28,8%
Alþjóðlegt samráð og stefnumótun 11.258.900 13.611.906 2.353.006 20,9%

 
Auglýsinga- og kynningamál 16.000.000 16.000.000 0 0,0%
Styrkveitingar 2.300.000 2.800.000 500.000 21,7%
Vinnan 5.000.000 4.500.000 -500.000 -10,0%
Eigin útgáfur 5.100.000 4.500.000 -600.000 -11,8%
Heimasíða/vefrit - rekstur og uppsetning 5.200.000 7.000.000 1.800.000 34,6%
Klukk / Hýsing - þýðing pólsk-ensk 0 3.000.000 3.000.000 100,0%
Samstarf við Hringbraut 0 4.612.074 4.612.074 100,0%
Greining og stöðumat 2.500.000 3.000.000 500.000 20,0%
Verðkannanir / Þróunarvinna 2.000.000 2.000.000 0 0,0%
Einn réttur ekkert svindl 4.800.000 5.000.000 200.000 4,2%
Almenn upplýsingastarfsemi 42.900.000 52.412.074 9.512.074 22,2%

 
Þróun á námsefni 1.000.000 1.000.000 0 0,0%
Ýmis verkefni 1.000.000 1.000.000 0 0,0%
Opnir fundir 1.500.000 1.200.000 -300.000 -20,0%
Niðurgreiðsla á námskeiðum aðildarfélaga 4.500.000 4.500.000 0 0,0%
Mennta- og fræðslustarfsemi 8.000.000 7.700.000 -300.000 -3,8%

0  
Rammasamkomulag / Kjaramál 5.100.000 5.100.000 0 0,0%
Félagslegir fundir og ráðstefnur 2.000.000 1.500.000 -500.000 -25,0%

Annað, óráðstafað 3.000.000 2.950.000 -50.000 -1,7%
Félagslegur kostnaður 10.100.000 9.550.000 -550.000 -5,4%

 
Aðkeypt þjónusta 10.796.977 15.513.700 4.716.723 43,7%
Skrifstofukostnaður 10.311.720 10.000.000 -311.720 -3,0%
Húsnæðiskostnaður 41.246.878 43.094.282 1.847.404 4,5%
Þátttaka annarra -4.323.401 -4.387.528 -64.127 1,5%
Rekstur skrifstofu 58.032.174 64.220.455 6.188.281 10,7%

 
Afskriftir búnaðar 4.700.000 4.700.000 0 0,0%

 
Rekstrarkostnaður alls 403.564.040 455.300.470 51.736.430 12,8%

Afkoma fyrir fjármagnsliði -9.984.652 2.955.330 12.939.982  

Kvikmynd - rafræn útgáfa 20.000.000 17.000.000 -3.000.000 -15,0%

Vaxtatekjur 21.500.000 21.500.000 0 0,0%
Fjármagnsliðir alls 21.500.000 21.500.000 0 0,0%

Afkoma ársins -8.484.652 7.455.330 15.939.982  

Breytingar
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Skýringar við fjárhagsáætlun 

o Á 42. þingi Alþýðusambandsins var samþykkt að hækka skatthlutfall til ASÍ um 0,9% úr 7,4% 

í 8,3% í tveimur áföngum. Seinni áfangi hækkunarinnar átti að koma til framkvæmda á árinu 

2018. Á miðstjórnarfundi 10. janúar 2018 var lagt til að fresta álagningu skatta vegna ársins 

2018 og gjalddaga 4. ársfjórðungs verði frestað til 1. nóvember 2018 og eindaga til 11. 

nóvember 2018. Jafnframt var lagt til að árlegur skattur skv. 2.mgr. 41.gr. lækki úr 8,3% í 

7,85% og lágmarksskattur skv. 4.mgr 41.gr lækki úr 6,6% í 6,15% og að þessi lækkun komi 

til framkvæmda þegar við álagningu á árinu 2018. 

o Áætlaðar skatttekjur ASÍ byggja á könnun meðal aðildarfélaga ASÍ og fyrrgreindri tillögu sem 

lögð var fram í miðstjórn 10. janúar 2018. Þar sem yfirgnæfandi líkur eru á því að þessi tillaga 

verði samþykkt á 43. Þingi Alþýðusambandsins er ekki gert ráð fyrir því að seinni hluti 

skattahækkunarinnar komist til framkvæmda. Samkvæmt því er gert ráð fyrir að skatttekjur 

ASÍ hækki um rúmar 65 milljónir eða 18,3% milli ára en að tekjur alls hækki nokkuð minna 

eða um 16,4% þar sem aðrir tekjuliðir  standa í stað eða dragast saman. 

o Laun og launatengd gjöld hækka um rúmar 20 milljónir 

o Gert er ráð fyrir launahækkunum í samræmi við kjarasamninga 

o Samráð og stefnumótun hækkar um rúmar 14 milljónir. Þar af hækkar miðstjórn, 

fastanefndir og samráð um tæpar 1.500 þúsund og málþing og ráðstefnur um 750 þúsund 

vegna aukinnar áherslu á fundi, heimsóknir, málþing og ráðstefnur starfsfólks ASÍ hringinn í 

kringum landið.  

o Gert er ráð fyrir auknum kostnaði vegna þess að árið 2018 er þingár. Aukinn kostnaður 

vegna þingsins er áætlaður 11 milljónir.  

o Fjármagn sem sérstaklega er ætlað ASÍ-UNG fer úr 2 í 3 milljónir króna. 

o Alþjóðlegt samráð og stefnumótun hækkar um rúmar 2,3 milljónir bæði vegna þings ITUC 

sem haldið er á fjögurra ára fresti og hækkunnar á iðgjöldum til alþjóðasamtaka. 

o Almenn upplýsingastarfsemi hækkar um rúmlega 9,5 milljónir. Hækkunin á milli ára er 

aðallega fólgin í kostnaði vegna samstarfs við sjónvarpsstöðina Hringbraut, þýðinga á Klukk-

appinu á ensku og pólsku ásamt endurskoðun á heimasíðu sambandsins. 

o Mennta- og fræðslustarfsemi lækkar um 300 þúsund á milli ára. 

o Félagslegur kostnaður lækkar um hálfa milljón á milli ára 

o  Rekstur skrifstofu hækkar um rúmar 6 milljónir. Þar af er gert ráð fyrir rúmum 4,7 milljóna 

aukningu í aðkeypta þjónustu. Undir aðkeypta þjónustu fellur m.a. innleiðing á 

Jafnlaunastaðli (sem þegar er hafin) auk sálfélagslegrar úttektar sem hluta af áhættumati 

og virkri vinnuvernd á skrifstofu ASÍ (í samræmi við 65. og 66. gr. Vinnuverndarlaga 

46/1980). Gert er ráð fyrir tæpum  2 milljónum í hækkun húsnæðiskostnaðar sem er til 

komin vegna aukins kostnaðar við viðhald og rekstur hússins. 

o Í tilefni 100 ára afmælis Alþýðusambands Íslands, samþykkti 42. Þing ASÍ heimild til 

miðstjórnar til að veita allt að 20 milljónum króna af fé sambandsins til þess að undirbúa 

gerð heimildamyndar um sögu og starfsemi ASÍ í 100 ár og gera nýútgefna sögu ASÍ 

aðgengilega á rafrænan hátt. Á árinu hefur 3 milljónum verið ráðstafað til verkefnisins og 

því gert ráð fyrir 17 milljónum til þessa á árinu 2018. 
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o Rekstarkostnaður Alþýðusambandsins hækkar um tæp 13% frá upphaflegri áætlun ársins 

2017. Fer úr rúmum 403 milljónum í rúmar 455 milljónir. Samkvæmt áætluninni er því gert 

ráð fyrir jákvæðri afkomu um tæpar 3 milljónir króna fyrir fjármagnsliði. 
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Hagdeild 

Hlutverk Hagdeildar 

Hlutverk Hagdeildar er að annast greiningu á efnahags- og skattamálum, veita aðstoð og ráðgjöf 

á sviði kjaramála auk þess að sinna velferðar-, lífeyris-, atvinnu- og verðlagsmálum. 

Meginverkefni Hagdeildar 

Hagdeild ASÍ birtir tvisvar á ári spár um stöðu og þróun efnahags- og verðlagsmála og gefur í 

tenglum við það út ritið Horfur í efnahagsmálum. Hagdeild gefur einnig út árlega skýrslu um 

þróun og horfur á íslenskum vinnumarkaði. Deildin annast aðstoð og ráðgjöf við gerð 

kjarasamninga m.a. með úrvinnslu á gögnum sem unnin eru í launarannsókn Hagstofu Íslands. 

Deildin sinnir greiningu, úttektum og umsögnum á sviði velferðarmála, atvinnumála, 

lífeyrismála og skattamála og eru starfsmenn deildarinnar jafnframt stafsmenn 

málefnanefnda miðstjórnar á þessum málefnasviðum. Þá er starfsemi verðlagseftirlits ASÍ hluti 

af hagdeild.  

 Fylgjast með og greina þróun efnahagsmála. 
o Birta greinargerð um stöðu og þróun efnahagsmála tvisvar á ári (í apríl og október). 
o Gera verðbólguspár eins oft og þurfa þykir. 
o Uppfærsla og þróun á haglíkani 

 Fylgjast með og greina þróun á vinnumarkaði. 
o Launaþróun og kjarasamningum á vinnumarkaði 
o Atvinnuástandi og atvinnuleysi 
o Útgáfa á skýrslu um þróun og horfur á íslenskum vinnumarkaði árlega 

 Birting upplýsinga : 
o Greining á atvinnuleysistölum og stöðu á vinnumarkaði. 
o Greining á launaupplýsingum og launaþróun.  
o Greining á verðlagsþróun. 

 Verðlagsmál 
o Almenn umfjöllun og greining á neytendamálum og verðlagsþróun  
o Tryggja greinagóðar upplýsingar til neytenda um verðlagsmál til að efla 

neytendavitund og verja kaupmátt með því að veita fyrirtækjum og stofnunum aðhald.  
o Framkvæmd, úrvinnsla og birting verðkannana hjá fyrirtækjum og þjónustuaðilum á 

neytendamarkaði.  
o Samantektir um álagningu og gjaldtöku opinberra aðila.  
o Þátttaka í ráðgjafanefnd um vísitölu neysluverðs 

 Atvinnumál 
o Fylgja eftir stefnu ASÍ í atvinnumálum og sjónarmiðum í nýsköpun, landbúnaði, 

sjávarútvegi og fleiri atvinnugreinum. 

 Velferðarmál 
o Fylgja eftir stefnu ASÍ í velferðarmálum. 
o Fylgja eftir sjónarmiðum ASÍ í húsnæðismálum.  
o Fylgja eftir stefnu ASÍ í heilbrigðismálum og greiðsluþátttöku sjúklinga. 
o Þátttaka í stýrihópi og vinnuhópum Velferðarvaktarinnar.  

 Kjaramál 
o Aðstoð og ráðgjöf á sviði kjaramála 
o Þátttaka í samstarfsnefnd um vinnumarkaðstölfræði 
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 Lífeyris- og veikindaréttarmál 
o Fylgja eftir stefnu ASÍ í lífeyrismálum 
o Fylgja eftir stefnu ASÍ gagnvart almannatryggingum 
o Viðræður um endurskoðun á kjarasamningi ASÍ og SA um lífeyrismál  
o Viðræður um breytingar á veikinda- slysa- og örorkubótarétti 

 Skattamál 
▪ Móta og fylgja eftir stefnu ASÍ í skattamálum 

 Erlent samstarf 
▪ Rækta samstarf við hagdeildir systursamtaka á Norðurlöndum. Á árinu 2018 er gert ráð 

fyrir að haldnir verði tveir fundir á  samstarfsvettvangi LO hagfræðinga, annar í 
Stokkhólmi og hinn í Kaupmannahöfn.  

 

Sérstakar áherslur Hagdeildar 2018 

 Umfjöllun um áhrif mismunandi rekstraforma í heilbrigðisþjónustu.  

 Birta skýrslu um íslenskan vinnumarkað með áherslu útlendinga á íslenskum vinnumarkaði 
og breytt ráðningarform  

 Fylgja eftir ályktun 42.þings ASÍ um breytt og bætt vinnubrögð við gerð kjarasamninga. 
Skipuleggja umræðu innan og utan hreyfingarinnar og næstu skerf. 

 Útgáfa á riti um samanburð á lífskjörum á Norðurlöndunum. 

 Fylgja eftir kröfu um að félagsmönnum aðildarfélaga ASÍ hjá sveitarfélögum verði tryggður 
sérstakur lífeyrisauki sem lið í jöfnun lífeyrisréttinda milli almanna og opinbera 
vinnumarkaðarins.  

 Fylgja eftir innleiðingu á ákvæði um tilgreinda séreign í lög 

 Greinargerð um veikinda- og slysarétt í kjarasamningum, sjúkrasjóðum og 
almannatryggingum og skoða breytingar á fjárhagslegri afkomu einstaklinga í veikindum 
eða eftir slys. 

 Koma að endurskoðun stefnu ASÍ í atvinnumálum. 

 Eiga samstarf um þróun mannafla- og færnigreiningar fyrir Ísland. Verkefnið felur í sér 
samstarf við SA, VMST og Evrópsku starfsmenntastofnunina (CEDEFOP). 

 Halda opin fund um landbúnaðarmál með það að markmiði að samræma sjónarmið og 
skýra stefnu ASÍ í landbúnaðarmálum. 

 Halda málþing um lífeyrisaldur – Er þörf á því að hækka lífeyrisaldur á Íslandi? 

 Þátttaka í samráðshópi um endurskoðun búvörusamninga  

 Þátttaka í starfshópi um lífeyrisaldur tiltekinna starfsstétta 
 

Undirbúningur fyrir þing ASÍ 2018 

 Greining á velferðarkerfinu út frá algildum og vinnumarkaðstengdum réttindum  

 Skoðun á áhrifum ótryggari/óhefðbundnari ráðningaforma á réttindi launafólks t.d. 
veikinda- og slysarétt. Hver er staðan og hvaða leiðir höfum við til að tryggja réttindin. 

 Halda opin fund um borgaralaun vorið 2018 – Eru borgarlaun lausn til að mæta 
breytingum á vinnumarkaði? 

 Atvinnumál og framtíð vinnumarkaðar. Greining á stöðunni og fyrirliggjandi hættur í 
náinni framtíð.  

 Þjóðfund með fulltrúum aðildarfélaga um ógnanir, áskoranir og tækifæri sem stéttarfélög 
standa frammi fyrir í dag.  
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Starfsáætlun sundurliðuð á málefnanefndir miðstjórnar á forræði hagdeildar: 
 
Lífeyris-og veikindaréttarnefnd 2018:  

 
Áherslur og verkefni: 

 Fylgja eftir stefnu ASÍ í lífeyrismálum. 

 Áframhald samningaviðræðna um endurskoðun á kjarasamningi ASÍ og SA um lífeyrismál.  
▪ Fylgja eftir innleiðingu á ákvæði um tilgreinda séreign í lög.  
▪ Málþing um lífeyrisaldur – Er þörf á því að hækka lífeyrisaldur á Íslandi? 

 Tryggja félagsmönnum aðildarfélaga ASÍ hjá sveitarfélögum greiðslu sérstaks lífeyrisauka 
sem lið í jöfnun lífeyrisréttinda milli almanna og opinbera vinnumarkaðarins.  

 Þing ASÍ 2018 – Skoðun á áhrifum ótryggari/óhefðbundnari ráðningaforma á réttindi 
launafólks t.d. veikinda- og slysarétt. Hver er staðan og hvaða leiðir höfum við til að 
tryggja réttindin. 

 Viðræður um breytingar á veikinda- slysa- og örorkubótarétti. 
▪ Greinargerð um veikinda- og slysarétt í kjarasamningum, sjúkrasjóðum og 

almannatryggingum og skoða breytingar á fjárhagslegri afkomu einstaklinga í 
veikindum eða eftir slys. 
 

Efnahags- og skattanefnd 2018 
 
Áherslur og  verkefni: 

 Móta og fylgja eftir stefnu ASÍ í skattamálum 
▪ Fylgja eftir skýrslu hagdeildar frá 2017 um þróun á skattbyrði eftir tekjuhópum. 
▪ Lífskjör á Norðurlöndum. Uppfæra rit um samanburð á lífskjörum á 

Norðurlöndum með áherslu á skattkerfi norðurlandanna. 

 Fylgja eftir ályktun 42.þings ASÍ um breytt og bætt vinnubrögð við gerð kjarasamninga. 
▪ Skipuleggja umræðu innan og utan hreyfingarinnar og næstu skerf. 

 
Velferðarnefnd 2018 

Áherslur og verkefni: 

 Endurskoðun á stefnu ASÍ í velferðarmálum 

 Greining á velferðarkerfinu út frá algildum og vinnumarkaðstengdum réttindum í 
aðdraganda þings ASÍ 

 Fylgja eftir áherslum ASÍ í húsnæðismálum og almannatryggingum 

 Fylgja eftir stefnu ASÍ í heilbrigðismálum og greiðsluþátttöku sjúklinga 
o Umfjöllun um áhrif mismunandi rekstrarforma í heilbrigðisþjónustu 

 Uppfæra rit um samanburð á lífskjörum á Norðurlöndum 

 Þátttaka í stýrihópi Velferðarvaktarinnar  

 

Atvinnumálanefnd 2018 

Áherslur og verkefni: 

▪ Undirbúningur þings ASÍ, atvinnumál og framtíð vinnumarkaðar. Greining á stöðunni og 
fyrirliggjandi hættur í náinni framtíð.  
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▪ Fylgja eftir stefnu ASÍ í atvinnumálum og sjónarmiðum í nýsköpun, landbúnaði, 
sjávarútvegi og fleiri atvinnugreinum. 

o Koma að endurskoðun stefnu ASÍ í atvinnumálum. 
o Halda opin fund um landbúnaðarmál með það að markmiði að samræma sjónarmið og 

skýra stefnu ASÍ í landbúnaðarmálum. 
o Þátttaka í samráðshópi um endurskoðun búvörusamninga 

▪ Eiga samstarf um þróun mannafla- og færnigreiningar fyrir Ísland. Verkefnið felur í sér 
samstarf við SA, VMST og Evrópsku starfsmenntastofnunina (CEDEFOP).  
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Lögfræðideild  

Hlutverk Lögfræðideildar  

Hlutverk Lögfræðideildar er að veita miðstjórn, forystu, forystumönnum, aðildarsamtökum 

ASÍ og skrifstofu sambandsins lögfræðilega ráðgjöf og þjónustu, aðallega á sviði vinnuréttar en 

einnig á öðrum sviðum eftir því sem óskað er eftir. Lögfræðideild kemur fram fyrir hönd 

sambandsins, inn á við og út á við eftir því ákveðið er hverju sinni og umboð veitt til.  

Meginverkefni lögfræðideildar 

Meginverkefni deildarinnar lúta að kjarnahlutverki hennar sem er ráðgjöf og þjónusta við 

miðstjórn, forystu, forystumenn, aðildarsamtökin og skrifstofu ASÍ. Þetta felur í sér gerð 

lögfræðilegra greinargerða ef við á en einnig og ekki síður bein og milliliðalaus samskipti í 

gegnum síma og tölvupóst.  

Lögfræðideild tekur þátt í þverfaglegri vinnu á innan sambandsins og á skrifstofu þess, allt eftir 

þeim verkefnum sem til falla og þeirri þekkingu sem deildin og starfsmenn hennar búa yfir 

hverju sinni. Starfsmenn hennar taka þátt í störfum samninganefndar ASÍ og aðstoða 

samninganefndir aðildarsamtakanna skv. óskum þeirra.   

Starfsmenn deildarinnar koma fram fyrir hönd ASÍ gagnvart Alþingi og framkvæmdavaldinu 

m.a. með gerð umsagna um þingmál, mætingum á þingnefndarfundi, setu í stjórnum og 

ráðum og öðru samráði eftir því sem við á. Það sama á við um stjórnsýslu á 

sveitarstjórnarstigi. Starfsmenn deildarinnar koma einnig fram fyrir hönd ASÍ í alþjóðlegu og 

fjölþjóðlegu samstarfi, faglega og félagspólitískt, eftir því sem ákveðið er hverju sinni m.a. 

samstarfi lögfræðinga aðildarsamtaka ETUC, NFS, ILO og ITUC.  

Deildin heldur utan um þróun og eftirlit með skipulagi ASÍ, annast undirbúning á afgreiðslu 

lagabreytinga aðildarfélaganna og skil á tryggingafræðilegri stöðu sjúkrasjóða, allt undir 

verkstjórn miðstjórnar og fastanefnda.   

Lögfræðideild safnar í samvinnu við starfsmenn og lögfræðinga aðildarsamtakanna,  

upplýsingum um ágreining um túlkun kjarasamninga, leggur til efni til mótunar tillagna að 

sameiginlegri kröfugerð og tekur þátt í sameiginlegri kjarasamningsgerð eftir því sem við á. 

Jafnframt er fylgst með réttarþróun og túlkun dómstóla til undirbúnings krafna á stjórnvöld og 

til þess að hafa áhrif á lagasetningu.  

Starfsmenn sinna eins og svigrúm leyfir rannsóknum og útgáfu á sviði vinnuréttar, bera ábyrgð 

á og annast um uppfærslu og viðhald á öflugum og stórum vinnuréttarvef ASÍ og tekur virkan 

þátt í félagslegri fræðslu.  

Deildin annast höfðun dómsmála vegna ágreinings um málefni sem skipta hreyfinguna alla 

máli og sem hafa fordæmisgildi.  

Lögfræðideild tekur ekki að sér að reka mál fyrir einstaka félagsmenn aðildarsamtakanna 

nema í undantekningartilvikum og þá skv. ósk viðkomandi samtaka og í samráði við þau. Hins 

vegar eiga félagsmenn greiðan aðgang að lögfræðilegri ráðgjöf og upplýsingum í gegnum síma 

og með því að beina fyrirspurnum til sambandsins yfir vefinn.  
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Seta í nefndum, stjórnum og ráðum  

Í upphafi starfsárs sitja lögfræðingar ASÍ af hálfu sambandsins í stjórn Ábyrgðasjóðs launa, 

þríhliða nefnd ILO, Ráðgjafarnefnd um opinberar eftirlitsreglur, Höfundarréttarráði og 

Eftirlitsnefnd um framkvæmd laga um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan EES-

svæðisins. Þeir eru starfsmenn Skipulags- og starfsháttanefndar ASÍ, Laganefndar ASÍ og vinna 

með samninganefnd ASÍ.  

Erlent samstarf og fundir   

Fundur lögfræðinga aðildarsamtaka NFS (1 fundur, 2 þátttakendur). NETLEX - samstarf 

lögfræðinga aðildarsamtaka ETUC (1 fundur, 1 þátttakandi) . Lögfræðingur ASÍ mun sækja þing 

ILO í júní 2018. ASÍ ber launakostnað en íslenska ríkið ferða- og dvalarkostnað. Atkvæðisbærir 

fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar á Norðurlöndunum eiga með sér formlegt samstarf milli 

þinga (NFS-ILO) og eiga einn fulltrúa í stjórn ILO. Áætlaðir eru 3-4 samráðs- og vinnufundir á 

næsta ári (1 þátttakandi) og verður einn þeirra haldinn hér á landi. Ferða- og dvalarkostnaður 

er greiddur af viðeigandi aðildarsamtökum en gestgjafi hverju sinni stendur straum af 

fundarkostnaði.  

Sérstakar áherslur Lagadeildar 2018 

o Primera Air Nordic – aðstoð og samstarf við Flugfreyjufélag Íslands. Verkfall, málsvörn fyrir 
Félagsdómi og samstöðuaðgerðir.   

o Ráðstefna/námskeið um stjórn og starfsemi sjúkrasjóða. (Sérstakt fræðsluátak í 
framhaldinu og heimsóknir til aðildarfélaga.) 

o Framtíð vinnunnar – vinnuréttarlegar áskoranir varðandi stöðu og framtíð hefðbundins 
ráðningarsambands og kjarasamninga.  

o Greining, leiðbeiningar og aðstoð við aðildarfélögin vegna nýrra persónuverndarlaga.  
o Lögfræðikostnaður aðildarsamtakanna, næstu skerf m.a. hvað varðar betri nýtingu 

fjármuna.  
o Breytingar á lögum ASÍ – gerðardómar 
o Umræða um atkvæðisrétt ASÍ-UNG  
o Breytingar á þingsköpum ASÍ – tímarammi breytingatillagna  
o Verkefni skv. niðurstöðu kjarasamninga og yfirlýsinga ríkisstjórna  

▪ Endurskoðun orlofslaga  
▪ Könnun á framkvæmd uppsagna 
▪ Tjón á tönnum við vinnuslys 
▪ Lokun vegna force major aðstæðna 
▪ Ríkisstjórn / Læknisvottorð og komugjöld 

o Unnið að staðfestingu á samþykktum ILO nr. 186, 187, 188, 189 og tilmæla nr. 197,198, 
199 og 202 

o Þýðing og fullgilding viðbótarinnar við Félagsmálasáttmála Evrópu en þeirri vinnu miðar 
lítið vegna áhugaleysis stjórnvalda. 
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Félagsmáladeild 

Hlutverk Félagsmáladeildar 

Hlutverk félagsmáladeildar ASÍ er að vinna að stefnumótun og fylgja eftir ákvörðunum á 

vettvangi Alþýðusambandsins á sviði vinnumarkaðs- og jafnréttis- og fjölskyldumála. Þá eru 

starfsmenn deildarinnar aðildarsamtökunum til ráðgjafar á framangreindum sviðum.  

Félagsmáladeildin leiðir einnig vinnu við stefnumótun og eftirfylgni í umhverfismálum á 

skrifstofu ASÍ.  

 

Meginverkefni  

Meginverkefni Félagsmáladeildar varða stefnumótun, aðgerðir og eftirfylgni sem hér segir: 

o Vinnumarkaðsstefna og skipulag vinnumarkaðsmála: Fyrirkomulag og löggjöf og reglur 

á íslenskum vinnumarkaði séu í samræmi við áherslur ASÍ og þær virtar.  

o Aðgerðir gegn undirboðum og brotastarfsemi á vinnumarkaði. 

o Virkra vinnumarkaðsaðgerða og málefni atvinnuleitenda. 

o Jafnrétti á vinnumarkaði og samþættingu atvinnu- og fjölskyldulífs. 

o Vinnuvernd, öryggi og aðbúnað á vinnustöðum. 

o Kanna félagslegan hreyfanleika. 

o Vinnumarkaðs- og félagsmál og Evrópusamvinnan: Taki þátt í stefnumótun á Evrópuvísu 

um vinnumarkaðs- og félagsmál og fylgja eftir í framkvæmd hér á landi.  

o Umhverfismál með áherslu á samþættingu umhverfis- og atvinnumála. 

o Fundir, námskeiðahald, kynningar- og fræðsluverkefni er varða verkefni deildarinnar. 

Þá tekur deildin þátt í undirbúningi og eftirfylgni er varðar þá þætti kjarasamninga sem varða 

sérstaklega viðfangsefni hennar. 

 

Sérstakar áherslur Félagsmáladeildar árið 2018 

Vinnumarkaðsmál: 

Aðgerðir gegn undirboðum og brotastarfsemi á vinnumarkaði. Helsta verkefni deildarinnar á 

árinu 2018 verður að halda utan um og þróa verkefnið EINN RÉTTUR-EKKERT SVINDL! m.a. með 

auknu samstarfi við aðildarsamtökin, stjórnvaldsstofnanir, aðra hagaðila og fjölmiðla. Þá verður 

unnið að eftirtöldum verkefnum: 

o Fylgja eftir endurskoðun og styrkingu laga nr. 45/2007 og nr. 139/2005 um útsenda 

starfsmenn og starfsmannaleigur m.a. um keðjuábyrgð. 

o Vinna að breytingum á lögum um opinber innkaup með upptöku keðjuábyrgðar. 

o Fylgja eftir tillögum ASÍ og SA um aðgerðir gegn kennitöluflakki.  

o Fá skýrar reglur um sjálfboðaliðastörf og vinnustaðanám og þjálfun og fylgja eftir í 

framkvæmd. 

o Taka þátt í samstarfi norrænna og evrópskra stéttarfélaga vegna baráttu gegn 

undirboðum á vinnumarkaði. 
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o Gera úttekt á umsvifum og starfsemi erlendra þjónustufyrirtækja og starfsmannaleiga 

og fylgja henni eftir í framkvæmd. 

o Skipuleggja staðbundin málþing um brotastarfsemi á vinnumarkaði og hvernig má 

sporna við henni í samstarfi við aðildarsamtökin á svæðinu og með þátttöku fyrirtækja, 

sveitarstjórna og annarra hagsmunaaðila. 

Vinnuvernd.  

Knúið verður á um að hraðað verði stefnumótun í vinnuvernd og henni fylgt eftir með 

endurskoðun á vinnuverndarlöggjöfinni. Þá verði: 

o Teknar verði upp viðræður við Samtök atvinnulífsins um samstarf um vinnuverndarmál 

og hlutverk stjórnar Vinnueftirlitsins og starfsemi stofnunarinnar. 

o Unnið verður að því að kynna rafrænt áhættumat á vinnustöðum í samráði við 

Vinnueftirlitið. 

o Málþingi um vinnuvernd haustið 2017 verður fylgt eftir með fundi með forystu 

stéttarfélaganna um vinnuvernd og atvinnusjúkdóma. 

Haldinn verður fundur með vinnuverndarfulltrúum norrænna verkalýðsfélaga í Reykjavík í 

byrjun nóvember 2018. 

Vinnumarkaðsstefna og skipulag vinnumarkaðsmála. Á árinu 2018 verður vinnumarkaðsstefna 

sem samþykkt var á vettvangi velferðarráðuneytisins í samstarfi stjórnvalda, aðila 

vinnumarkaðarins og stjórnmálaflokkanna endurskoðuð og uppfærð. Hlutverk fulltrúa ASÍ er að 

fylgja eftir áherslum og stefnumótun sambandsins á sviði vinnumarkaðsmála. Einn þeirra 

viðfangsefna sem vinnumarkaðsstefnan tekur á er fjölgun eldra fólks á vinnumarkaði og 

hækkandi lífeyristökualdri og þær áskoranir sem því fylgja? 

Samstarf um vinnumarkaðsupplýsingar og greiningu. Greining á upplýsingum um 

vinnumarkaðinn, stöðu hans og þróun í samstarfi við aðrar deildir á skrifstofu ASÍ.  

Jafnréttis- og fjölskyldumál:  Helstu verkefni jafnréttis- og fjölskyldunefndar á árinu eru: 

o „Örugg í vinnunni“, efla fræðslu og upplýsingagjöf til aðildarfélaga ASÍ varðandi 

kynbundið og kynferðislegt áreiti og ofbeldi á vinnustöðum. Auk þess að vinna 

myndrænt kynningarefni fyrir samfélagsmiðla og efni sem aðildarfélög geta nýtt til 

fræðslu í sínu baklandi.  

o Fylgja eftir framkvæmd laga um Jafnlaunavottun, þar sem skilgreina þarf eftirlitshlutverk 

samtaka aðila vinnumarkaðarins. 

o Vinna með stjórnvöldum að aðgerðaráætlun á vinnumarkaði. 

o Aðgerðarhópur stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins þar sem sérstök áhersla árið 2018 

er að vinna aðgerðaráætlun í samvinnu við menntamálaráðuneytið um eflingu 

jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum og efla jöfn tækifæri til náms. Auk þess að 

framkvæma rannsóknir á; 

o Hlutastörfum kvenna 

o Stöðu kvenna af erlendum uppruna á vinnumarkaði 

o Launakönnun – framhald könnunar frá 2015. 

o „Jafnvægi starfsævinnar“ – vinna að bókun í tengslum við kjarasamninga. 

o Ráðstefnur; 
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o „Tökum brúna“, tengslaráðstefna kvenna. 

o „Karlaráðstefna“, áhersla á karlmenn og jafnrétti. 

o 8. mars ráðstefna, áhersla á „örugg í vinnunni“. 

o Fræðsla um jafnlaunastaðal og eftirlit. 

 

Umhverfisáherslur: „Hvað er þinn vinnustaður að gera?“ Spurningar sendar skrifstofum  

aðildarfélaga sambandsins með að markmiði að fá upplýsingar um hvort og þá hvað er verið að 

vinna að til eflingar umhverfisvitundar starfsmanna stéttarfélaganna. Samkvæmt stefnu ASÍ í 

umhverfismálum þá er eitt af markmiðunum að efla umhverfisvitund innan sambandsins. 

o Efna til samkeppni milli vinnustaða um hugmyndarík verkefni sem tengjast 

umhverfismálum á vinnustöðum. 

o Kynna niðurstöður á þingi ASÍ 

o Ráðstefna/málþing í aðdraganda þings ASÍ. 
 

Málefnanefndir ASÍ sem starfsmenn Félagsmáladeildar starfa með: 

Alþjóðanefnd 

Viðfangsefni: Norrænt samstarf verkalýðshreyfingarinnar, samstarf á Evrópuvísu, 

alþjóðasamstarf, þ.m.t. ILO. 

Jafnréttis- og fjölskyldunefnd 

Viðfangsefni: Stefnumótun og starf að jafnréttis- og fjölskyldumálum.  

Vinnumarkaðsnefnd 

Viðfangsefni: Frumkvæði og eftirlit með setningu laga og reglna á sviði vinnuréttar þ.m.t. 

vinnuverndar, vinnulöggjöfin og leikreglur á vinnumarkaði. Málefni útlendinga. 

Umhverfisnefnd 

Viðfangsefni: Stefnumótun og starf að umhverfis- og loftslagsmálum almennt og með sérstöku 

tilliti til þróunar atvinnumála, auðlindanýtingar og atvinnuuppbyggingar. 

Þá tekur starfsmaður deildarinnar virkan þátt í starfi menntanefndar ASÍ. 

Starfsmenn Félagsmáladeildar eru fulltrúar ASÍ í eftirtöldum fastanefndum og stjórnum á 

vegum stjórnvalda og annarra aðila: 

Jafnréttisráð 

Samráðsnefnd velferðarráðuneytisins vegna samningsins um Evrópska efnahagssvæðið   

Samstarfsnefnd um atvinnuréttindi útlendinga 

Stjórn Fræðslusjóðs 

Stjórn Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins 

Stjórn Vinnueftirlitsins 

Stjórn Vinnumálastofnunar 

Þróunarsamvinnunefnd 

Þá sitja starfsmenn deildarinnar einnig í nokkrum nefndum og starfshópum á vegum stjórnvalda 

sem skipaðir hafa verið tímabundið um stefnumótun og framkvæmd í ákveðnum málum.  
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Fræðsludeild ASÍ - MFA 

Hlutverk Fræðsludeildar 

Hlutverk fræðsludeildar MFA er að veita ráðgjöf um fræðslu og námskeið með hliðsjón af 
þörfum og kringumstæðum aðildarfélaganna. Ráðgjöfin miðar að því að styrkja talsmenn 
stéttarfélaganna og efla innra starf þeirra. Þá leiðir fræðsludeild vinnu við stefnumótun og starf 
Alþýðusambandsins á sviði menntamála. 

Megin verkefni  

Helstu verkefni fræðsludeildar eru að: 

o Vinna að stefnumarkandi áherslum í menntamálum og fylgja þeim eftir í framkvæmd í 

samráði við aðildarsamtökin, atvinnurekendur, stjórnvöld og menntastofnanir á öllum 

stigum: 

o Greina þörf atvinnulífsins fyrir hæft starfsfólk og tryggja möguleika ungs fólks og 

þeirra sem komnir eru út á vinnumarkaðinn til að sækja sér menntun við hæfi með 

áherslu á verk- og starfsnám á öllum stigum.  

o Gæta hagsmuna fólks á vinnumarkaði með litla formlega menntun með því að það fái 

hæfni sína viðurkennda og geti sótt sér frekari menntun í formlega menntakerfinu og 

innan framhaldsfræðslunnar.  

o Efla endur- og eftirmenntun og þróa nám á fagháskólastigi til að mæta breyttum 

aðstæðum á vinnumarkaði og í atvinnulífinu.  

o Styrkja og útbreiða aðferðafræði raunfærnimats í framhaldsfræðslunni ásamt ráðgjöf 

og námsúrræðum hjá menntaveitum og þjálfun á vinnustað og innleiða raunfærnimat 

sem hluta að þróun fagháskólanáms.  

o Tryggja að nám í formlega og óformlega menntakerfinu verði metið jafngilt. 

 

Sérstakar áherslur fræðsludeildar árið 2018 

Hæfnistefna 

Miklar breytingar eiga sér nú stað í atvinnulífinu og á vinnumarkaði.  Þær breytingar fela í sér 

að auknar kröfur og þarfir fyrir nýja hæfni. Störfin breytast, sum hverfa og önnur koma í staðinn. 

Mikilvægt er að einstaklingar fái tækifæri til að þróa hæfni sína alla starfsævina. Aðliar 

vinnumarkaðar og stjórnvöld þurfa að móta stefnu um menntun og hæfniþróun á 

vinnumarkaði, ásamt aðgerðaráætlun til nokkurra ára. Farið verður í að móta hæfnistefnu 

ásamt öðrum hagsmunaaðilum.   

 
Endurskoðun laga um framhaldsfræðslu  
Endurskoðun á lögum um framhaldsfræðslu er framundan. Alþýðusambandið mun taka virkan 
þátt í þeirri vinnu með það að markmiði að tryggja leiðandi hlutverk verkalýðshreyfingarinnar 
og hagsmuni launafólks.  
 
Mat á námi til launa 

Í bókun með kjarasamningum verka- og verslunar og skrifstofufólks árið 2015 um mat á námi 

til launa kemur fram að samningsaðilar (ASÍ og SA) muni vinna að því að meta nám/raunfærni 
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grundvelli hæfnigreininga starfa. Lagðar verða tillögur fyrir samningsaðila hvernig vinna megi 

áfram að málinu í aðdraganda kjarasamninga 2018. 

Fagháskólanám 

Alþýðusambandið hefur það hlutverk að vinna áfram að uppbyggingu fagháskólanám á 

grundvelli tillagna sem sambandið stóð að haustið 2016. Fulltrúi ASÍ á sæti í samstarfsráði um 

fagháskólanám sem ætlað er að leggja mat á reynsluna af þróunarverkefnum sem fara af stað 

á árinu 2018 og vinna að þróun raunfærnimats á háskólastigi. Þá er ASÍ samráðsvettvangur fyrir 

aðildarsamtökin sem taka þátt í þróunarverkefnum á fagháskólastigi. 

 
Kynningarmál, ráðstefnur og fundir 
Fræðsludeildin hefur undanfarin misseri boðið upp á regluleg fjarfundarerindi þar sem farið er 
yfir málefni líðandi stundar.   
Kynningar í grunn– og framhaldsskólum á réttindum og skyldum á vinnumarkaði, eru orðnar 
reglubundinn partur af starfi fræðsludeildar. Þá er jafnframt hafið samstarf við Landssamband 
lífeyrissjóða um betri kynningu á lífeyrismálum.  
Í samstarfi við aðrar deildir skrifstofu ASÍ er fyrirhugað að halda nokkrar ráðstefnur/fundi. 
 
Námskeið og fræðsla 

• Ungir verkalýðsforingjar – leiðtogaþjálfun.  Námskeið fyrir ungt fólk hjá ASÍ – þrjár 
lotur, þar af tvær haldnar á Íslandi og ein í Brussel.  (mars – maí)  

• Fræðsla um jafnlaunastaðal og eftirlit skv. lögum í samstarfi við félagsmáladeild. 
 

Hæfniþrep 
Í lok síðasta árs var undirrituð viljayfirlýsing ráðherra og hagsmunaaðila, þar sem lýst var yfir 
sameiginlegum skilningi á hæfniramma um íslenska menntun sem ætlað er að endurspegla 
stigvaxandi hæfnikröfur í formlegu og óformlegu námi á Íslandi.  Jafnframt lýstu aðilar yfir vilja 
til að vinna saman að innleiðingu rammans. Lögð var áhersla á áframhaldandi samstarf 
hagsmunaaðila í þeirri vinnu með skipun samstarfsnefndar.   
 

Nefndarstörf 

Fræðsludeild er þátttakandi í ýmsum nefndum, verkefnahópum og stjórnum, s.s.: 
o Vísinda- og tækniráði 
o Stjórn Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins 
o Samráðshópi um nám fullorðinna  
o Stjórn Genfarskólans 
o Úthlutunarnefnd þróunarsjóðs 

 
 

Félagsmálaskólinn  

Hlutverk Félagsmálaskólans 

Hlutverk Félagsmálaskólans er að auka þekkingu talsmanna stéttarfélaga og efla þá í starfi til 
þess að þeir séu betur í stakk búnir að vinna að bættum lífskjörum launafólks.  Fræðsludeildin 
rekur Félagsmálaskólann.  
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Verkefni Félagsmálaskólans: 

Trúnaðarmannanámskeið 
Trúnaðarmannanámskeið verða með hefðbundnu sniði.  Ný námsskrá Nám trúnaðarmanna 
fékk viðurkenningu Menntamálastofnunar um mitt ár 2017.  Endurskoðun Handbókar 
trúnaðarmannsins er að ljúka og ný útgáfa verður tilbúin í byrjun árs 2018 sem eingöngu verður 
gefin út rafrænt. 
 
Almenn námskeið 
Boðið verður uppá almenn námskeið á fyrirfram gefnum dagsetningum og einnig almenn 
námskeið sem félögin geta pantað til sín sérstaklega.  Fyrirhugað er að halda fjögur námskeið á 
hverri önn eins og undanfarin misseri.  Áfram verður boðið uppá hálfs dags námskeið með 
fjarfundarbúnaði. 

Forystufræðsla 
Forystufræðslan er heildstæð námsleið sem skiptist í 9 námsþemu með alls 30 námskeiðum 
sem spanna 192 klukkustundir.  Boðið verður uppá fjögur námskeið hverri önn. 
 

Lífeyrissjóðsnámskeið  
Undirbúningsnámskeið vegna hæfismats FME. Haldið verður eitt undirbúningsnámskeið fyrir 
stjórnarmenn í lífeyrissjóðum vegna hæfismats FME.  Á námskeiðinu er lögð áhersla á að 
undirbúa stjórnarmenn í lífeyrissjóðum undir þá þætti í starfsemi lífeyrissjóðanna sem FME 
hefur tekið mið af í mati sínu.   
Styttri námskeið um lífeyrismál. Boðið verður uppá styttri námskeið fyrir starfsfólk á skrifstofum 
stéttarfélaga og starfsfólk á skrifstofum lífeyrissjóðanna. Fyrirhugað er að bjóða uppá þrjú ný 
námskeið á hvorri önn í samstarfi við LL.  
 
Hópastarf/fundir  
Félagsmálaskólinn skipuleggur hópastarf og skipulag funda fyrir félögin, þegar þess er óskað.  
 
Genfarskólinn 
Genfarskólinn er haldinn í tengslum við þing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í Genf. MFA 
sendir tvo þátttakendur í Genfarskólann.   
 
Heimasíða 
Nú hafa verið útbúnar „Mínar síður“ á heimsíðu skólans og verða þær teknar í notkun um 
áramót.   
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Upplýsinga- og kynningardeild 

Hlutverk  
Yfirumsjón með almennri upplýsingamiðlun Alþýðusambandsins, auglýsingum og kynningarefni. 

Meginverkefni deildar 

Að viðhalda efnislega og tæknilega öllum miðlum ASÍ en undir deildina falla m.a. heimasíða, 

samfélagsmiðlar, sjónvarp ASÍ, útgáfumál, kynningarefni og ritstjórn Vinnunnar og Skýrslu 

forseta (ársrit ASÍ).  

Upplýsinga og kynningardeild ræktar samband við helstu fjölmiðla landsins með það fyrir 

augum að eiga greiða leið að þeim þegar þurfa þykir.  

Upplýsinga og kynningardeild: 

• skrifar fréttir á heimasíðu og sér um almennan rekstur og uppfærslu á heimasíðu. 

• sér um Facebook síðu ASÍ og að kynda undir (boosta) fréttir þar þegar tilefni gefast. 

• hefur umsjón með gerð kynningarefnis og auglýsinga. 

• tekur ljósmyndir og skráir allar nýjar ljósmyndir sem verða hluti af ljósmyndasafni ASÍ.  

• tekur og klippir fyrirlestra/viðtöl sem sett eru á Youtube fyrir sjónvarp ASÍ. 

• hefur yfirumsjón með útliti ASÍ á hverjum tíma. 

• hefur umsjón með gerð skoðanakannana. 

• textaskrif og textarýni. 

Samskipti við auglýsingastofur, könnunarfyrirtæki, hugbúnaðarfyrirtæki (heimasíða), sjálfstætt 

starfandi grafíkera, ljósmyndara, prentsmiðjur, þýðendur og prófarkalesara eru á hans 

verksviði. Þá sér deildarstjóri um allar smærri styrkveitingar Alþýðusambandsins og heldur 

yfirlit yfir þær. 

Sérstakar áherslur Upplýsinga- og kynningardeildar árið 2018 

▪ Endurskoðun og yfirhalning á heimasíðu ASÍ (var síðast gert 2014) 

▪ Ensk og pólsk útgáfa af Klukk settar í loftið 

▪ Tvær til þrjár kynningaherferðir fyrir Klukk á árinu 

▪ Lokið við að koma sögu ASÍ á rafrænt form 

▪ www.volunteering.is kynnt og auglýst 

▪ Vinna við heimildarmynd um sögu ASÍ hafin 

▪ Kanna nýja og markvissari leið við dreifingu á Vinnunni 

  

http://www.volunteering.is/
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Alþjóðastarfið 

Megin markmiðið með starfi ASÍ að alþjóðamálum er fjórþætt: 

- Gæta hagsmuna íslensks launafólks á alþjóðavettvangi og fylgja þeim eftir í samskiptum við 

samtök launafólks og atvinnurekenda, alþjóðastofnanir og einstök ríki 

- Taka virkan þátt í starfi samtaka launafólks og alþjóðastofnana á alþjóðavísu, styðja starf 

þeirra og áherslur og fylgja þeim eftir bæði hér á landi og á alþjóðavettvangi 

- Fylgjast með þróuninni á vettvangi Norðurlandanna, Evrópusamstarfsins og alþjóðavísu og 

fylgja málum eftir gagnvart íslenskum stjórnvöldum og stofnunum eftir því sem tilefni er til. 

- Verkefni ASÍ er að vera vettvangur samráðs og samstarfs aðildarsamtakanna um alþjóðamál. 

Alþjóðamál 

- ASÍ tekur ekki virkan þátt í starfi ITUC, Alþjóðasambands verkalýðsfélaga, en forysta ASÍ 

hefur sótt þing þeirra. 

- ASÍ er virkur þátttakandi  í starfi Alþjóðavinnumálastofnunina (ILO), í þríhliðanefnd Íslands 
um Alþjóðavinnumálastofnunina og samráði norrænu sambandanna vegna ILO.  

- ASÍ er aðili að Globa Deal verkefninu. Global Deal er fjölþjóðlegt verkefni sem á rætur sínar 

í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, þar sem megin áhersla lögð á áttunda og tíunda, 

en einnig fimmta og sautjánda heimsmarkmiðið.  

- ASÍ á samskipti við alþjóðasamtök og stjórnvöld vegna áhrifa hnattvæðingarinnar á stöðu 

launafólks m.a. vegna viðskipta- og fríverslunarsamninga.  

- ASÍ á aðild að TUAC, ráðgjafanefnd stéttarfélaganna við Efnahags- og framfarastofnunina í 
París og á ASÍ fulltrúa í stjórnarnefnd ráðgjafanefndarinnar f.h. Norðurlandanna.  

- ASÍ á fulltrúa í Þróunarsamvinnunefnd á vegum utanríkisráðuneytisins 
 

Evrópumál 

Helsta verkefni ASÍ í Evrópumálum er að fylgja eftir áherslum og samþykktum sambandsins á 

Evrópuvísu. Jafnframt er það verkefni ASÍ að fylgja eftir og tryggja eins og kostur er að tilskipanir, 

aðrar ákvarðanir og samstarfsverkefni á vettvangi Evrópska efnahagssvæðisins verði tekin upp 

og framkvæmd hér á landi með hagsmuni íslensk launafólks að leiðarljósi.  

- ASÍ tekur þátt í stefnumótun og starfi á vettvangi ETUC, Evrópusambands verkalýðsfélaga, 

með aðild að stjórn samtakanna og þátttöku í málefnanefndum þeirra eftir því sem tilefni 

eru til og aðstæður leyfa.  

- ASÍ á heyrnarfulltrúa í Ráðgjafarnefnd ESB um vinnuverndarmál, í stjórn evrópsku 

vinnuverndarstofnunarinnar og Ráðgjafarnefnd ESB um starfsmenntun.  

- ASÍ tekur þátt í starfi EFTA, í gegnum í Ráðgjafarnefndir EFTA og EES. 

- ASÍ á fulltrúa í samráðshópi utanríkisráðuneytisins og atvinnulífsins um EES samninginn og 

framkvæmd hans.   

 

Norrænt samstarf 

ASÍ tekur virkan þátt í starfi Norræna verkalýðssambandsins (NFS) með þátttöku í stjórn 

sambandsins, stefnumörkunarhópi og Evrópunefnd NFS.  
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- ASÍ tekur þátt í samstarfi samningamanna norrænu alþýðusambandanna þar sem farið er 

yfir stöðu í kjaramálum og það sem er framundan.  

- ASÍ tekur þátt í starfi samstarfsvettvangs hagfræðinga norrænu alþýðusambandanna. 

- ASÍ tekur þátt í starfi samstarfsvettvangs lögfræðinga norrænu aðildarsamtakanna. 

- ASÍ tekur þátt í starfi samstarfsvettvangs allra heildarsamtaka launafólks á 

Norðurlöndunum um málefni ILO. 

- ASÍ tekur þátt í starfi samstarfsvettvangs jafnréttisfulltrúa alþýðusambandanna á 

Norðurlöndum.   

- ASÍ er aðili að Genfarskólanum sem starfar í tengslum við þing ILO í Genf.   

- Alþýðusambandið á aðild að Verkalýðshreyfingunni í Norður-Atlandshafi, VN,  ásamt 

samtökum launafólks í Færeyjum og á Grænlandi.  

ASÍ er aðili að samstarfi norrænu alþýðusambandanna við norrænu jafnaðarmannaflokkanna 

innan SAMAK. 

 

Sérstakar áherslur í alþjóðastarfi fyrir árið 2018 

- Fulltrúi ASÍ taki virkan þátt í undirbúningi afmælisráðstefnu ILO á Íslandi árið 2019.   

- Skýra þarf stefnu ASÍ varðandi þróunarsamstarf af hálfu íslenskra stjórnvalda.  

- Fylgja ber eftir áherslum ASÍ einkum á sviði félags- og vinnumarkaðsmála á Evrópuvísu 

gagnvart íslenskra stjórnvöldum um réttindi útsendra starfsmanna, flutningabílstjóra og á 

sviði jafnréttis og fjölskyldumála. 

- Kynna Global Deal verkefnið hér á landi og afla því frekari stuðnings. 

- Fylgjast með og taka virkan þátt í greiningu íslenskra stjórnvalda og eftirfylgni vegna 

viðræðna Breta um úrsögn úr ESB (BREXIT) og Evrópska efnahagssvæðinu. 

- Vinna að því að samræma betur starf fulltrúa aðildarsamtaka ASÍ í stjórnum, nefndum og 

ráðum á norrænum og evrópskum vettvangi. Jafnframt að auka upplýsingamiðlun til 

aðildarfélaganna og út í samfélagið í gegnum vef ASÍ og fréttatengda útgáfu.  

- Innan Norræna verkalýðssambandsins (NFS) hefur mikil áhersla verið lögð á að kortleggja 

og kynna norræna velferðar- og samningakerfið.  

- Alþýðusambandið mun taka virkan þátt i starfi Evrópunefndar og stefnumörkunarhóps á 

vettvangi NFS. 

- Alþýðusambandið mun taka þátt í samstarfi norrænnar verkalýðshreyfingar í baráttunni 

gegn brotastarfsemi á vinnumarkaði. 

 

Alþjóðanefnd ASÍ er vettvangur samráðs og samstarfs um alþjóðamálin. 

ASÍ á fulltrúa í eftirtöldum nefndum hér á landi sem fjalla um alþjóðamál: 

- Þróunarsamvinnunefnd 

- Samráðshópur utanríkisráðuneytisins og atvinnulífsins um EES regluverk 

- Samráðsnefnd utanríkisráðuneytisins um alþjóðaviðskipti 

- Þríhliða nefnd Íslands um ILO 

 

 


