
 

 

8. mars verður viðburðarríkur dagur 

Í tilefni 8. mars, sem er alþjóðlegur baráttudagur kvenna, stendur ASÍ ásamt öðrum samtökum 

launafólks fyrir hádegisverðarfundi  á Grand hótel. Þennan sama dag verður starfakynning í 

Laugardalshöll sem ætluð er atvinnuleitendum á höfuðborgarsvæðinu. Þar munu vinnumiðlanir og 

sveitarfélög kynna störf í boði auk þess sem stéttarfélög kynna starfsemi sína. 

 

Yfirskrift kvennafundarins á Grand hótel er: 

Starfslok – endastöð eða nýtt upphaf? 

- konur á barmi starfsloka 

 

Þrjár konur halda erindi á fundinum og fjalla um starfslok út frá mismunandi sjónarhornum. 

 

- Jóna Valgerður Kristjánsdóttir, formaður Landssambands eldri borgar fjallar hvernig kynin 

takast á við ný verkefni við starfslok. Hvaða umhverfi eldri borgurum er búið og helstu 

baráttumál þeirra. 

- Þórunn Sveinbjörnsdóttir, fyrrverandi varaformaður Eflingar fjallar um hlutverk 

verkalýðshreyfingarinnar. Hvað hún hefur gert og hvað má laga fyrir þann hóp sem sér fram á 

starfslok.  

- Steinunn Rögnvaldsdóttir MA nemi í kynjafræði við háskóla Íslands gerir  grein fyrir rannsókn 

sinni þar sem hún hefur verið m.a. skoðað trygginga- og lífeyrissjóðakerfið og áhrif þess á 

konur á efri árum. Einnig gerir hún grein fyrir erlendum rannsóknum um málið.  

 

Fundurinn fer fram á Grand Hótel Hvammi 8. mars og stendur frá kl. 11:45 – 13:00. Hádegisverður 

kostar kr. 1.900,-. 

 

Vinnandi vegur – nýir kraftar, öflugra atvinnulíf 

Starfakynning undir þessari yfirskrift fer fram í Laugardalshöll fimmtudaginn 8. mars milli kl. 10 og 16. 

Átakið tekur til allra atvinnuleitenda með sérstaka áherslu á þá einstaklinga sem hafa verið án vinnu 

lengur en 12 mánuði. Þarna verður hægt að nálgast fræðslu og ráðgjöf. Vinnumiðlanir, sveitarfélög, 

fræðslustofnanir og stéttarfélög kynna hvað þau hafa í boði. Þó starfakynningin sé fyrst og fremst 

ætluð atvinnuleitendum eru allir velkomnir sem vilja kynna sér málin. 

Almennt gildir um átakið Vinnandi vegur.  



1.        Hægt verður að ráða inn í átakið frá 15. febrúar til 31. maí.  

2.        Atvinnurekandi getur fengið styrk til ráðningar atvinnuleitenda þar sem sannarlega er verið með 
slíkri ráðningu að fjölga starfsfólki og starfsfólki hefur ekki verið sagt upp sl. 6 mánuði.  

3.        Tímalengd styrks er óháð þeim tíma sem atvinnuleitandi getur fengið greiddar 
atvinnuleysisbætur.  

4.        Sé ráðið í hlutastarf greiðist styrkur eftir starfshlutfalli.  

Um þá sem hafa verið án vinnu í 12 mánuði eða lengur gildir:  

Grunnbætur fylgja nýjum starfsmanni af skrá upp í kjarasamningsbundin laun óháð bótarétti 
viðkomandi innan atvinnuleysistryggingakerfisins. Atvinnurekandi fær þannig styrk miðað við að 
viðkomandi sé að fullu tryggður eða 167.176  kr. á mánuði í starfi auk 8% framlags í lífeyrissjóð. 
Tímalengd slíks ráðningarstyrks getur verið allt að 12 mánuðir.  

Um þá sem hafa verið án vinnu skemur en 12 mánuði gildir:  

Styrkur sem fylgir nýjum starfsmanni af skrá skv. ofangreindu miðast við bótarétt viðkomandi og getur 

orðið allt að 6 mánuðir. 

 

 


