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Minnisblað 

 

Í framhaldi af fundi með fulltrúum Alþýðusambands Íslands 11. janúar sl. um  kjarasamninga frá 

5. maí 2011 og yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hefur verið unnið að útfærslu eftirfarandi atriða til 

þess að greiða fyrir framlengingu gildandi kjarasamninga.  

 

Vinnumiðlun og vinnumarkaðsaðgerðir 

Samstaða hefur náðst um útfærslu tilraunaverkefnis um vinnumiðlun og vinnumarkaðsaðgerðir 

sem fjallað er um í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga á almennum 

vinnumarkaði. Markmið verkefnisins er að efla vinnumiðlun en einnig að stuðla að virkari 

vinnumarkaðsaðgerðum sem auki líkurnar á að atvinnuleitendur fái störf að nýju á vinnumarkaði. 

Áhersla er lögð á að um viðbót sé að ræða við núverandi þjónustu á sviði vinnumiðlunar og 

ráðgjafar.   Jafnframt skal verkefnið vera útfært þannig  að meta megi með heildstæðum hætti 

kosti þess og galla að stéttarfélög í samstarfi við atvinnurekendur sjái um þjónustu við 

atvinnuleitendur í tengslum við vinnumiðlun og vinnumarkaðsaðgerðir. Verkefnið verður 

framkvæmt á Austurlandi, Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu og mun verða varið 75,3 

milljónum króna  úr Atvinnuleysistryggingasjóði til  verkefnisins á árinu 2012 en stefnt er á að 

það  hefijst 1. maí 2012. Jafnframt er áætlað að 6,5 milljónum króna verði veitt úr sjóðnum í 

gæðaeftirlit og mat á verkefninu á árinu 2012. 

 

Endurskoðun almannatrygginga  

Starfshópur um endurskoðun almannatrygginga hefur verið að störfum frá apríl 2011 en 

meginhlutverk hans er að gera tillögur að einfaldari og skýrari almannatryggingalöggjöf. 

Leiðarljós starfsins er að almannatryggingar veiti áfram lágmarkstryggingavernd vegna elli og 

örorku. Gert er ráð fyrir að endurskoðunin byggi á þriggja stoða lífeyriskerfi þar sem 

einstaklingar á vinnumarkaði greiða í og safna upp réttindum í samtryggingakerfi lífeyrissjóða 

sem og séreignasjóðum, en almannatryggingar veiti til viðbótar lágmarkstryggingavernd þeim 

sem á þurfa að halda.  

Þýðingarmikið er að aðilar vinnumarkaðarins komi að þessari endurskoðun með þátttöku í 

framangreindum starfshópi og vinni sameiginlega að eflingu þess þriggja stoða kerfis sem verið 

er að byggja á. Í því skyni þarf sérstaklega að útfæra samspil almannatrygginga og greiðslna úr 

lífeyrissjóðum þannig að lífeyrisþegar njóti þeirra réttinda sem þeir hafa áunnið sér í 

lífeyrissjóðum í ríkari mæli og komið verði í veg fyrir víxlverkanir milli kerfa. Alþýðusamband 



Íslands leggur áherslu á að útfært verði með hvaða hætti frítekjumark gæti hækkað í áföngum á 

næstu árum.  

 

Fjármögnun  lífeyrissjóða á vaxtaniðurgreiðslu 

Undanfarna daga hafa farið fram viðræður milli fulltrúa Landssambands lífeyrissjóða og 

stjórnvalda um fjármögnun á framlagi lífeyrissjóðanna á vaxtaniðurgreiðslu, sem ákveðnar voru 

með samkomulagi stjórnvalda, banka og lífeyrissjóða 3. desember 2010. Þess er vænst að aðilar 

muni ná saman um þau drög að samkomulagi sem tryggir fjármögnun sérstakra vaxtabóta sem nú 

liggur fyrir og stjórnvöld fyrir sitt leyti munu staðfesta. Gangi það eftir mun ríkisstjórnin beita sér 

fyrir því á komandi haustþingi að fella niður beina þátttöku lífeyrissjóðanna í fjármögnun á 

vaxtaniðurgreiðslu.    

 

 


