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Verkefni Lýsing á verkefni Hvað hefur verið gert Staða 
I Efnahagsstefnan 
     
 Efnahagsáætlun Stefnt er að því að efnahagsáætlun, sem byggir á sameiginlegum áherslum aðila eins 

og þær koma fram m.a. í þessari yfirlýsingu, verði kynnt samhliða því sem 
endurskoðuð ríkisfjármálastefna verður lögð fram og áherslur í peningamálum verða 
skýrðar. 

Lögð fram haust 2011 – 
samráð lítið 

Málinu lokið 

 Peningastefna Boðað er samráð við aðila vinnumarkaðarins um mótun nýrrar peningastefnu og við 
endurskoðun laga um Seðlabanka Íslands. 

Ekkert gerst í málinu og 
lítið samráð 

Ekki í samræmi við 
fyrirheit 

 Losun gjaldeyrishafta Áætlunin kemur til framkvæmda eftir því sem fjármálastöðugleiki og aðrar aðstæður 
leyfa. Mikilvægt er að höftum verði ekki við haldið lengur en brýna nauðsyn ber til. 

Málið gengið hægt og 
lítið samráð 

Í samræmi við 
fyrirheit 

II Bætur almannatrygginga og persónuafsláttur 
 Breytingar á 

bótafjárhæðum 
Bætur lífeyrisþega og atvinnulausra hækki með hliðstæðum hætti og karasamningar.  Við þetta var staðið 1. 

júní með 8,1% hækkun. 
Hækkun aðeins 3,5% 
um áramót í stað 6,5% 

Ekki í samræmi við 
fyrirheit 

 Barna- og vaxtabætur Tekju- og eignatenging vaxtabóta og barnabóta verður endurskoðuð í tengslum við 
framlagningu fjárlagafrumvarps fyrir árið 2012. 

Ekki gert Ekki í samræmi við 
fyrirheit 

 Breytingar á 
persónuafslætti 

Persónuafsláttur verðtryggður frá ársbyrjun 2012. Lögfest sl. umar að 
persónuafsláttar að nýju 

Málinu lokið 

 Breytingar á 
persónuafslætti 

Stjórnvöld lýsa sig reiðubúin til að skoða mögulega hækkun á krónutölu 
persónuafsláttar eða ígildi hennar í formi lækkunar skatthlutfalls í lægsta 
skattþrepi frá árslokum 2013, sbr. fyrirheit þar um í fyrri yfirlýsingum í tengslum 
við kjarasamninga 

Ekki reynt á málið Ekki reynt á fyrirheit 

III Starfsskilyrði atvinnulífsins 
 Tryggingagjald og 

atvinnutryggingagjald 
Gjöldin lækkuð með minnkandi atvinnuleysi. Gjöldin eru lækkuð í 

samræmi við fyrirheit 
Málinu lokið 

 Atvinnuleysistryggingar 
– fyrirkomulag 

Tilraunaverkefni um þjónustu við atvinnuleitendur. Starfshópur er að 
útfæra verkefnið en 
málið dregist úr hófi 

Ekki í samræmi við 
fyrirheit 

 Svört atvinnustarfsemi Átaksverkefni til að sporna gegn svartri atvinnustarfsemi. Farið í verkefnið „Leggur 
þú þitt af mörkum?“ 

Í samræmi við 
fyrirheit 

  



 Bættir viðskiptahættir Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir breytingum á lögum um félög til að stemma stigu við 
misnotkun félaga með takmarkaða ábyrgð og fyrir breytingum á lögum um skráningu 
félaga í því skyni að koma í veg fyrir starfsemi aðila sem hafa ítrekað, af ásetningi eða 
vanrækslu, rekið félög í þrot. 

Ekkert hefur komið fram 
um að verið sé að vinna 
í málinu 

Ekki í samræmi við 
fyrirheit 

 Réttarstaða launafólks 
við aðilaskipti 

Stjórnvöld beiti sér fyrir lagabreytingu. Lög samþykkt í sept. 
2011 

Í samræmi við 
fyrirheit 

 Framkvæmd 
útboðsmála 

Stjórnvöld beiti sér fyrir breytingum á lögum um opinber innkaup til þess að tryggja 
betur eðlilegt samkeppnisumhverfi og réttindi launafólks. 

Málið hefur dregist úr 
hófi 

Ekki í samræmi við 
fyrirheit 

IV Sókn í atvinnumálum – fjárfestingar 
 Hagvaxtar- og 

fjárfestingaráætlun 
Markmiðum um stighækkandi fjárfestingarhlutfall verði fylgt eftir með sérstakri 
hagvaxtar- og fjárfestingaráætlun. 

Ekkert hefur komið fram 
um að verið sé að vinna 
í málinu 

Ekki í samræmi við 
fyrirheit 

 Opinberar 
framkvæmdir 

Ráðist í allmörg verkefni 2011 og 2012. Í eðlilegum farvegi Í samræmi við 
fyrirheit  

  Unnið að útfærslu tillagna um vegaframkvæmdir á SV-landi með sérstakri 
fjármögnun. Skipaður verði starfshópur með fulltrúum ASÍ, SA, fjármála- og 
innanríkisráðuneytis. 

Málamyndasamráð áður 
en málið var slegið út af 
borðinu 

Ekki í samræmi við 
fyrirheit 

 Sókn í orku- og 
iðnaðarmá 

Stefnt er að því að frumvarp til laga um verndar- og nýtingaráætlun vegna virkjunar 
fallvatna og háhitasvæða verði afgreitt á vorþingi.  

Lög samþykkt á vorþingi 
2011 

Í samræmi við 
fyrirheit 

  Rammaáætlun verður lögð fram á næstu vikum og fer í viðeigandi ferli. Stjórnvöld 
stefna að því að hún verði afgreidd á næsta haustþingi. 

Drög að rammaáætlun 
komin fram til kynningar 
en hefur ekki verið lögð 
fyrir alþingi 

Ekki í samræmi við 
fyrirheit 

  Stjórnvöld greiði götu þess að lífeyrissjóðir geti tekið beinan þátt í fjárfestingum 
og/eða fjármögnun orkuverkefna og skapi til þess viðeigandi umgjörð. 

Frumvarp lagt fram í 
júní án samráðs og 
ágreiningur um innihald 
frumvarpsins. Málið 
ekki afgreitt.  

Ekki í samræmi við 
fyrirheit 

 Hvatt til fjárfestinga 
 

Auka beina erlenda fjárfestingu hér á landi og ryðja burt hindrunum sem helst standa 
í vegi hennar og taka mið af niðurstöðum nefndar iðnaðarráðherra um stefnumótun 
fyrir beinar erlendar fjárfestingar. 

Ekkert hefur komið fram 
um að verið sé að vinna 
í málinu 

Ekki í samræmi við 
fyrirheit 

  Til greina kemur að framlengja Átakið Allir vinna Endurgreiðsla VSK var 
framlengd en frádráttur 
frá tekjuskatti ein-
staklinga felldur niður 

Ekki í samræmi við 
fyrirheit 

  



 Vinna úr skuldum 
fyrirtækja 

Unnið verði hratt úr skuldum stórra sem smárra fyrirtækja. Hugað verði sérstaklega 
að endurmati á regluverki fjármálamarkaðarins í þessu sambandi. Þá þarf að halda 
áfram umbótum á fjármálamarkaði með það að markmiði að laga stærð og 
uppbyggingu fjármálamarkaðarins að þörfum atvinnulífsins og stilla áhættu í hóf. 

Unnið hefur verið að 
málinu og þrýst á 
bankana 

Í samræmi við 
fyrirheit 

 Nýsköpun Átak til að fjölga ferðamönnum yfir vetrartímann. 300 mill.kr. framlag 
tryggt til næstu þriggja 
ára 

Í samræmi við 
fyrirheit 

  Klasasamstarf og efling samkeppnissjóða á sviði menntamála, heilbrigðis- og 
velferðarmála, orku- og umhverfismála.  

Málið hefur verið í 
skoðun, en engar 
ákvarðanir teknar 

Ekki í samræmi við 
fyrirheit 

  Stjórnvöld munu leita leiða til að efla Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins til fjárfestinga í 
sprotafyrirtækjum og gera Tækniþróunarsjóði kleift að aðstoða fyrirtæki í 
hugbúnaðar- og hátækni til að auka útflutning á næstu þremur árum. 

Ekkert hefur komið fram 
um að verið sé að vinna 
í málinu 

Ekki í samræmi við 
fyrirheit 

V Menntamál og vinnumarkaðsúrræði   
 Bráðaaðgerðir Framhaldsskólum verður gert kleift að taka inn haustið 2011 þá umsækjendur yngri 

en 25 ára sem uppfylla skilyrði.  
Útfært vorið 2011 og 
hrint í framkvæmd 

Málinu lokið 

  Tryggt verður að þeim sem hafa lokið raunfærnimati vorið 2011 gefist kostur á námi á 
framhaldsskólastigi haustið 2011.  

Útfært vorið 2011 og 
hrint í framkvæmd 

Málinu lokið 

  Þeim sem eru 25 ára og eldri verður gefinn kostur á úrræðum í framhaldsfræðslu.  Í vinnslu Í samræmi við 
fyrirheit 

  Aukið raunfærnimat og náms- og starfsráðgjöf. Í vinnslu Í samræmi við 
fyrirheit 

  Heildstætt nám í fjarkennslu verður í boði á framhaldsskólastigi. Í vinnslu Í samræmi við 
fyrirheit 

  Sköpuð námstækifæri fyrir allt að 1.000 atvinnuleitendur haustið 2011 og næstu tvö 
skólaár þar á eftir í framhaldsskólum, frumgreinadeildum, háskólum og í 
framhaldsfræðslu. 

Útfært vorið 2011 og 
hrint í framkvæmd 

Málinu lokið 

  Aðgengi atvinnuleitenda og fyrirtækja að starfstengdum úrræðum verði bætt og 
umsýslukerfi einfaldað. Starfstengdum úrræðum fyrir atvinnuleitendur fjölgað um 
1.500. 

Í vinnslu Í samræmi við 
fyrirheit 

 Aðgerðir til næstu 
þriggja ára 

Vinna við vottun náms og við gerð gæðakerfis til að gera skil framhaldsskóla og 
framhaldsfræðslu verði sveigjanlegri þannig að nemendur geti með einfaldari hætti 
fengið metna áfanga sem teknir eru innan framhaldsfræðslu og raunfærni til eininga. 

Verkið ekki hafið Ekki reynt á fyrirheit 

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið er að hefja vinnu að endurskoðun laga um LÍN. 
Verður haft samráð við aðila vinnumarkaðarins um það verkefni. 

Verkið ekki hafið, þ.e. 
eiginlegt samráð 

Ekki reynt á fyrirheit 

  Stofnaður verður þróunarsjóður til að efla starfstengt nám á framhaldsskóla- og 
háskólastigi og þróa styttri námsbrautir. Í hann verði lagðar 300 milljónir á ári næstu 
þrjú árin. 

Verkið ekki hafið, þ.e. 
eiginlegt samráð 

Ekki reynt á fyrirheit 



  Jafnframt verður samstarf fyrirtækja og skóla um starfstengt nám aukið og tryggt að 
nemendur geti lokið verklegum þáttum náms innan tilskilins námstíma. 

Í vinnslu Ekki reynt á fyrirheit 

  Vinnustaðanámssjóði verða tryggðar 150 m.kr. á fjárlögum 2012 til að mæta kostnaði 
vegna starfsnáms á vinnustað. 

Í fjárlögum Málinu lokið 

VI Lífeyrismál, starfsendurhæfing og húsnæðismál 
 Lífeyrismál Áfram verður unnið að samræmingu lífeyrisréttinda í starfshópi sem skipaður var á 

grundvelli stöðugleikasáttmálans með þátttöku allra aðila á vinnumarkaði. Þessu 
starfi hefur miðað vel og er stefnt að því að niðurstaða fáist fyrir 1. september nk. og 
að breytingar verði kynntar Alþingi fyrir þinglok. 

Lítið gerst í málinu Ekki í samræmi við 
fyrirheit 

  Vandi opinberu lífeyrissjóðanna. Nýlega var skipaður samráðshópur samtaka 
opinberra starfsmanna og fjármálaráðherra til að gera tillögu um hvernig það verður 
gert. Haft verður samráð við ASÍ og sveitarfélögin um breytingar á réttindum þeirra 
félagsmanna sambandsins sem starfa hjá ríki og sveitarfélögum. 

Ekkert gerst í málinu Ekki í samræmi við 
fyrirheit 

  Jöfnun áunninna réttinda milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins. Gæti t.a.m. 
falist í þátttöku ríkisins í inngreiðslum til að jafna uppávið lífeyrisréttindi í almenna 
kerfinu þegar aðstæður í ríkisfjármálum leyfa og þá á 10 – 15 ára tímabili. Stjórnvöld 
lýsa sig reiðubúin til skipa þegar í stað starfshóp með fulltrúum ASÍ, SA og 
fjármálaráðherra til að gera tillögur um hvernig það verði gert og skal hann skila 
niðurstöðum fyrir lok september 2011 sem verði lagðar fyrir Alþingi. 

Lítið gerst í málinu. 
Álögur á lífeyrissjóðina 
færa okkur fjær árangri 

Ekki í samræmi við 
fyrirheit 

 Starfsendurhæfing Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir því að lögfest verði skylda allra launagreiðenda til 
greiðslu 0,13% iðgjalds til Starfsendurhæfingarsjóðs. Enn fremur komi til jafnhátt 
iðgjald frá lífeyrissjóðunum. 

Lög afgreidd í júní og 
framlengd í desember. 

Í samræmi við 
fyrirheit. 

  Velferðarráðherra mun skipa samráðsnefnd aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda til 
að koma fram með nánari tillögur um skipulag og samhæfingu 
starfsendurhæfingarmála fyrir 1. nóvember 2011 þar sem miðað verði við jafna 
kostnaðarskiptingu í þrjá hluta. Útfæra þarf aðkomu ríkisvaldsins varðandi faglegar 
útfærslur og samspil starfsendurhæfingar tengdri vinnumarkaði og þjónustu 
heilbrigðiskerfisins. 

Unnið hefur verið að 
gerð frumvarps sem er 
langt komið. Ekki 
sýnilegur ágreiningur 
um efnið. 

Í samræmi við 
fyrirheit. 

 Húsnæðismál Sérstakur starfshópur mun fá það hlutverk að útfæra tillögur um nýtt 
húsnæðisbótakerfi, þar sem horft verði til jafnræðis milli búsetuforma við skipting 
þeirra fjármuna sem varið er til vaxtabóta og húsaleigubóta. 

Starfshópur að störfum Í samræmi við 
fyrirheit. 

 


