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Tillögur hagræðingarhópsins sem lúta að vinnumarkaðsmálum 

10.  Lög sem varða eftirlit verði endurskoðuð með það að markmiði að til eftirlits sé ekki stofnað nema af 

því hljótist meiri ávinningur en kostnaður. Markmið opinbers eftirlits séu skýr og mælanleg svo hægt sé 

að leggja mat á árangur eftirlitsins. 

Ath. Sjálfsagt og eðlilegt er að leggja áherslu á skilvirkni eftirlits. Það er hins vegar óásættanlegt að leggja 

þar eingöngu til grundvallar þrönga hagræna mælikvarða. Þannig má sem dæmi taka eftirlit sem miðar 

að því að tryggja öryggi og heilbrigði starfsmanna eða eftirlit sem hefur að markmiði að vinna gegn 

félagslegum undirboðum á vinnumarkaði. 

49.  Komið verði á fót stofnun borgaralegra réttinda með sameiningu Fjölmenningarseturs, Jafnréttisstofu, 

réttindagæslu fatlaðs fólks, Persónuverndar og umboðsmanns barna. Jafnframt verði skoðað hvort 

úrskurðanefnd um upplýsingamál ætti að vera hluti þessarar stofnunar (umrædd verkefni heyra einnig 

undir félags- og húsnæðismálaráðherra og forsætisráðherra). 

Ath. Hér er verið að blanda saman mörgum mjög óskyldum málaflokkum og því veruleg hætta á að 

starfsemin verði ómarkviss og einstakir málaflokkar hverfi í skuggann af öðrum. Í framangreindu ljósi 

er nauðsynlegt að fram fari ítarleg greining og umræða um málið áður en ákvarðanir eru teknar. 

57.  Þörf fyrir jöfnun vegna örorku milli lífeyrissjóða verði endurmetin í ljósi áhættudreifingar með tilliti til 

tíðni örorku og meðallífslíka hjá sjóðsfélögum. 

Ath. Jöfnunarframlag stjórnvalda til lífeyrissjóða er óaðskiljanlegur hluti af réttindakerfi almenns launafólks 

og allar breytingar á því verða ekki gerðar án samráð við fulltrúa þess. 

70.  Unnið verði að endurskoðun kjara- og mannauðsmála ríkisins: 

b. Réttindi og kjör verði jöfnuð milli almenns og opinbers vinnumarkaðar. Vinnu við samræmingu 

lífeyrisréttinda opinberra starfsmanna og starfsmanna á einkamarkaði verði hraðað. 

Ath. Víðtækur stuðningur við þessa enda hefur jöfnun lífeyrisréttinda á almennum og opinberum 

vinnumarkaði verið krafa launafólks á almennum vinnumarkaði mörg undangengin ár.  

82.  Fæðingarorlofssjóður hjá Vinnumálastofnun, Innheimtustofnun sveitarfélaga og meginhluti starfsemi 

Tryggingastofnunar ríkisins sameinist í eina greiðslustofu.* 

Ath. Óljóst er og ósvarað hvaða hagræðingu eigi að ná fram með þessari tillögu og reyndar er það 

áhyggjuefni að tillöguhöfundar leggi þau ólíku viðfangsefni sem þessar stofnanir sinna að jöfnu og 

draga það saman í ,,greiðslustofu‘‘. Fæðingarorlofssjóður er t.d. fjármagnaður með sérstöku 

vinnumarkaðsgjaldi til að fjármagna mikilvæg réttindi launafólks í fæðingarorlofi. Þó samkomulag hafi 

á sínum tíma verið að nýta sjóðinn einnig til að kosta fæðingarstyrk þeirra sem eru utan 

vinnumarkaðar er það óverulegur hluti af starfsemi sjóðsins. Hlutverk Innheimtustofnunar 

sveitarfélaganna við að innheimta meðlög hjá hjá meðlagsskyldum aðilum eða starfsemi 

Tryggingastofnunar ríkisins er þessu algerlega óskylt. 

85.  Aðstoð við þá sem eru óvirkir á vinnumarkaði vegna atvinnuleysis og örorku verði endurskoðuð til þess 

að gera hana skilvirkari: 

a. Fyrirkomulag starfsendurhæfingar verði endurmetið með það að markmiði að sama þjónusta standi 

öllum til boða, óháð því hvort þeir eru á vinnumarkaði eða ekki. Samhæft verði verklag aðila sem tekur 

á langvarandi fjarvistum fólks úr vinnu. Atvinnurekendur auki sveigjanleika og ábyrgð gagnvart 

starfsfólki sem hætt er við að hverfi af vinnumarkaði. 



Ath. Á árinu 2012 voru sett lög nr. 60/2012 um starfsendurhæfingarsjóði sem byggir á samkomulagi milli 

aðila vinnumarkaðarins og þáverandi stjórnvalda um verkaskiptingu á þessu sviði. Fulltrúar aðila 

vinnumarkaðar hafa löngum varað við því að blanda saman langtíma bótaúrræðum fyrir velferðarhópa 

við skammtíma úrræðum vegna atvinnumissis. Reynsla annarra ríkja af slíkri blöndun er að auknar líkur 

verði á því að langtíma atvinnuleysi leiði til fjölgunar öryrkja. 

 b. Bóta- og skattkerfi verði byggð upp með þeim hætti að það borgi sig að vera á vinnumarkaði. 

Möguleikar á endurkomu í bótakerfi verði tryggðir, reyni einstaklingur fyrir sér á vinnumarkaði. 

Stuðningur við börn öryrkja innan örorkukerfisins verði hluti almenns stuðnings við börn alls 

lágtekjufólks þannig að til verði almennt fjölskyldutryggingakerfi.  

Ath. Óljóst er hvað átt er við með því að bótakerfi verði byggð upp með þeim hætti að það borgi sig að 

vinna, en ef hugmyndin er að lækka atvinnuleysisbætur er algjör andstaða af hálfu ASÍ við slíkar 

hugleiðingar. Hins vegar er víðtækur stuðningur við tillögur sem lúta að því að breyta núverandi 

fyrirkomulagi stuðnings við börn lágtekjufólks sem bæði mismunar fjölskyldum í sambærilegri stöðu og 

skapar neikvæða hvata að örorku. 

c. Tekið verði upp starfshæfnimat í stað örorkumats og fyrirkomulag bótagreiðslna endurmetið.* 

Ath. Víðtækur stuðningur við þessa tillögu, núverandi fyrirkomulag hindrar árangur í starfsendurhæfingu. 

d. Reglur fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga verði gerðar skýrari m.t.t. lágmarksgreiðslna, makatenginga og 

skilyrði um virkni þeirra sem þiggja fjárhagsaðstoð.* 

Ath. Víðtækur stuðningur við þessa tillögu, reynsla af viðmiðunarfjárhæð félagsmálaráðherra ekki góð. 

e. Lengd greiðslutímabils atvinnuleysisbóta verði stytt með hliðsjón af reynslu nágrannalanda, einkum 

Svíþjóðar. 

Ath. Alger andstaða er við þessa hugmynd og vandséð hvaða ,,hagræðing‘‘ felst í því að skerða réttindi fólks 

til bóta vegna atvinnuleysis! 

86.  Hætt verði við fyrirætlanir um lengingu fæðingarorlofs.* 

Ath. Alþýðusamband Íslands hefur mótmælt þessum áformum harðlega enda ljóst að með þeim gengið með 

freklegum hætti á rétt barnafjölskyldna og möguleika þeirra til að vera samvistum við nýfædd börn sín. 

Þetta er sérstaklega alvarlegt í ljósi þess vanda sem barnafjölskyldur standa frammi fyrir nú þegar 

kemur að því að brúa bilið á milli þess að fæðingarorlofi líkur þar til örugg dagvistun býðst. 

89. Sá hluti starfsemi Tryggingastofnunar sem lýtur að endurhæfingu og örorkumati, önnur starfsemi 

Vinnumálastofnunar en Fæðingarorlofssjóður og hluti af starfsemi Vinnueftirlits ríkisins verði sameinuð 

í eina vinnumálastofnun.* 

Ath. Vandséð til hvers þessi tillaga eigi að leiða í ljósi laganna nr. 60/2012 um starfsendurhæfingarsjóði. 

Víðtæk andstaða er við það að blanda saman starfsendurhæfingu vegna starfsgetumissis og 

vinnumiðlun og ráðgjöf vegna atvinnumissis því slík sjúkdómsvæðing atvinnuleysis er líkleg til að fjölga 

öryrkjum fremur en fjölga þátttakendum á vinnumarkaði. Öðru máli gegnir að skoða sameiningu 

lykilstofnana vinnumarkaðarins eins og Vinnumálastofnun og Vinnueftirlitið þar sem líklegt er að í 

samstarfi við stéttarfélög og samtök atvinnurekenda megi ná fram jákvæðum samlegðaráhrifum og 

hagræðingu. Má í því sambandi benda á skilvirkara vinnustaðaeftirlit m.t.t. félagslegra undirboða, 

öryggis- og aðbúnaðarhátta og svartrar atvinnustarfsemi. 


