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Samfélag fyrir alla 

Jöfnuður og jöfn tækifæri 

 

4.9.2014/ EBV/HH 

Minnisblað um stefnumótunarvinnu á 41. þingi ASÍ,  22. – 24. október 2014 

Send hafa verið út umræðuskjöl um málefni 41. þings ASÍ, til aðildarfélaganna þar sem reifuð 

eru þau atriði sem efst eru á baugi varðandi hvert málefni og hvað þætti hreyfingin þarf að 

móta sér nánari stefnu um. Umræðuskjölin eru stuðningsefni sem byggð er á staðreyndum 

fyrir þingfulltrúa, en það verður svo í þeirra höndum að útbúa ályktanir út frá stöðu dagsins og 

hvernig ná megi fram markmiðinu um samfélag fyrir alla. Þá er von á fleiri umræðuskjölum 

fyrir þingið. Hægt er að nálgast öll umræðuskjöl og annað efni vegna þingsins á slóðinni 

http://www.asi.is/thing.  

Hugmyndin er að á þinginu verði gefinn rúmur tími til nefndarstarfa þar sem þingfulltrúum 

gefst gott tækifæri til þess að koma að stefnumótun sambandsins í ofangreindum 

málaflokkum.   

Lagt er upp með að á þinginu verði unnið í þremur málstofum. Í tveimur þeirra verði fjallað 

um hvað þurfi til þess að skapa samfélag fyrir alla, annars vegar hvernig við sköpum verðmætin 

og hins vegar hvernig við tryggjum velferðina. Í þriðju málstofunni verður til umfjöllunar 

skipulag og samskipti á vinnumarkaði og hlutverk verkalýðshreyfingarinnar. Unnið verður með 

„þjóðfundarfyrirkomulagi“ sem tryggir virka þátttöku og möguleika allra fulltrúa á þinginu á 

að koma að mótun stefnu ASÍ á öllum málefnasviðum sem eru til umfjöllunar. 

Auk þess sem að framan greinir verður fjallað um skipulagsmál og breytingar á lögum ASÍ. 

Málaflokkar 

- Kaup og kjör – sköpum verðmæti til að ná fram jöfnuði  

- Velferð – sköpum grundvöll fyrir jöfn tækifæri  

- Skipulagður vinnumarkaður – öflug verkalýðshreyfing 
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Þingið – skipulag 

Dagskrá þingsins verður þannig að fyrsta daginn eru framsögur og ávörp, deginum líkur svo á 

hópvinnu með þjóðfundarfyrirkomulagi.   Annan daginn hefst á áframhaldandi hópvinnu 

fram til hádegis.  Þriðja daginn verða svo niðurstöður málefnavinnu kynntar, kosningar o.fl.   

Unnið verður í hópavinnu í litlum hópum þar sem öllum þátttakendum gefst kostur á að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri. Jafnframt verður leitast við að gefa öllum þingfulltrúum kost 

á að koma að umræðu um öll þrjú málefnin og fá þannig breiðari þátttöku og víðtækari 

samstöðu um meginniðurstöður fundarins. Einn af kostum þessa fyrirkomulags er einnig að 

þingfulltrúar fá tækifæri til þess að hittast og skiptast á skoðunum við fjölmarga aðra 

fundarmenn þar sem gert er ráð fyrir að nýir umræðuhópar myndist í hverri umferð 

umræðnanna. Gert er ráð fyrir að hvert málefni verði rætt í tveimur umferðum, þannig að 

samtals tekur hver fulltrúi þátt í sex umræðulotum.  

Fyrir þingið munu fulltrúar velja sér eitt hinna þriggja málefna sem sinn „aðal“ málaflokk og 

mun sú skipting mynda hinar eiginlegu málefnanefndir þingsins. Gert er ráð fyrir að 

fulltrúarnir muni byrja og enda stefnumótunarvinnuna með því að fjalla um sinn „aðal“ 

málaflokk en komi jafnframt að umræðum um hin tvö málefnin. Skráning þarf að berast fyrir 

þing. Kallað verður eftir skráningu þingfulltrúa í málefnanefndirnar frá aðildarsamtökunum 

þegar nær dregur. 

Mikilvægt er að þingfulltrúar kynni sér vel þá málaflokka sem fjalla á um og móti sér skoðanir 

um þá. Þannig verður vinnan markviss og árangursrík. 

 

22. október 

Nefndarstörf hefjist þegar á fyrsta degi þingsins kl. 16.00 og munu standa í ca. 2 klst. Þó liðið 

sé á daginn gefst betur að skipta hópvinnunni niður á tvo daga, það skilar frjórri og betri vinnu 

enn ef setið er við stanslaust í heilan dag. Gert er ráð fyrir að fulltrúar vinni á þessum degi í 

þeim málflokki sem þeir velja sér sem sinn „aðal“ málaflokk og því verði gefinn rýmri tími í 

hverja umferð þennan dag en daginn eftir. 

 Kynning á fyrirkomulagi vinnunnar í hverri nefnd – kosning ritnefndar - ca. ½ klst. 

 1. og 2. umferð hópavinnu – allir fjalla um sitt „aðal“ málefni – eru ss. í sinni 
heimanefnd – ca. 2 klst.   

 Úrvinnsla getur hafist á fyrstu niðurstöðum hópavinnu í lok dags. 
 

23. október 

Framhald nefndarstarfa kl. 9.00. Áfram unnið í hópavinnu fram að hádegi (12.30). Hér verður 

haldið áfram þar sem frá var horfið deginum áður þannig að fulltrúarnir fá nú tækifæri til þess 

að tjá skoðun sína um hin tvö málefnin sem ekki voru þeirra „aðal“ málaflokkur (2 umferðir 
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um hvern málflokk). Gert er ráð fyrir að hugmyndavinnan frá deginum áður liggi til grundvallar 

og fulltrúar úr öðrum nefndum komi sínum sjónarmiðum á framfæri.  

 3.-6. umferð hópavinnu – 45 mín. umferðir með 5-10 mín hléi á milli umferða – allir fá 
tækifæri til að tjá sig um „hin“ tvö málefnin. 

 Úrvinnsla getur hafist eftir hádegi þegar önnur dagskrá þingsins heldur áfram. 

 Ritnefndir að störfum  
 

24. október 

Nefndarstörf frá 9.00-11.00. Fulltrúar fara nú aftur í sína „aðal“ nefnd þar sem formleg 

afgreiðsla fer fram.  

 Kynning og umræða um niðurstöður stefnumótunarvinnunnar.   

 Afgreiðsla úr nefnd 

 Mögulegar breytingar og lagfæringar í samræmi við niðurstöður nefndar 

 Kynning í sal – afgreiðsla – eftir hádegi 
 

Eftirfylgni 

Ályktun og stefnumörkun hangir saman við þau málefni sem tekin verða fyrir.  Við 

framsetningu á niðurstöðum þingsins er mikilvægt að draga skýrt fram aðalatriðin og megin 

áherslurnar og fylgja þeim síðan eftir. Einnig er mikilvægt að huga að því á hvaða formi 

niðurstöðurnar eru settar fram og kynntar þannig að þær nái í gegn. Þar þarf hvoru tveggja að 

koma fram, stefna/áherslur ASÍ og hvaða verkefni hún setur ASÍ og verkalýðshreyfingunni.  Þá 

þarf að kynna niðurstöður fyrir Alþingi og kalla eftir afstöðu þeirra og stuðningi við stefnumið 

Alþýðusambandsins. 

 


