
 

 

Vinna og virkni - átak til atvinnu 2013 

Meginmarkmið þessa verkefnis, sem Alþýðusambandið hefur í samstarfi við fleiri aðila haft forgöngu 

um, er að virkja atvinnuleitendur sem hafa fullnýtt eða munu að óbreyttu fullnýta, rétt sinn innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins til þátttöku að nýju á vinnumarkaði og koma í veg fyrir að langvarandi 

atvinnuleysi leiði til óvinnufærni. 

Atvinnuleitendum sem hafa fullnýtt rétt sinn innan atvinnuleysistryggingakerfisins á tímabilinu frá 1. 

september 2012 fram til 31. desember 2013 verði öllum boðin starfstengd vinnumarkaðsúrræði á árinu 

2013. 

Markmiðið er að þessir atvinnuleitendur verði boðaðir í greiningarviðtöl og ráðgjöf hjá 

Vinnumálastofnun eða STARFI vinnumiðlun og ráðgjöf, á tímabilinu frá 1. desember 2012 til og með 

september 2013.  

I. Starfstengd vinnumarkaðsúrræði fyrir þá sem eru vinnufærir 

Ef áætlað er að 60% taki tilboði um starftengd vinnumarkaðsúrræði þurfa samtals 2.200 sex mánaða 

starfstengd vinnumarkaðsúrræði að vera í boði á árinu 2013.  

Sveitarfélög munu skapa að lágmarki 660 starfstengd vinnumarkaðsúrræði (30%) á tímabilinu, ríkið 

220 (10%) og almenni vinnumarkaðurinn 1.320 starfstengd vinnumarkaðsúrræði (60%).  

II. Atvinnutengd endurhæfing fyrir þá sem eru óvinnufærir 

Fyrri reynsla bendir til að gera megi ráð fyrir að allt að 25% hópsins sé ekki vinnufær eða samtals 900 

einstaklingar sem þurfi þar af leiðandi á frekari atvinnutengdri endurhæfingu að halda, svo sem 

atvinnutengdri starfsendurhæfingu hjá VIRK, starfsendurhæfingarsjóði.  

III. Biðstyrkur náist ekki að bjóða starfstengd vinnumarkaðsúrræði áður en atvinnuleitendur 

hafa samtals verið 42 mánuði innan atvinnuleysistryggingakerfisins  

Atvinnuleitandi sem hefur verið tryggður innan atvinnuleysistryggingakerfisins samtals skemur en 42 

mánuði 1. janúar 2013 geti fengið biðstyrk úr Atvinnuleysistryggingasjóði sem nemur þeim rétti sem 

hann/hún átti áður innan kerfisins.  

Styrkurinn skal háður því að viðkomandi hafi ekki hafnað því virkni- eða atvinnuúrræði sem 

honum/henni stóð til boða. Heimilt er að greiða styrkinn í allt að sex mánuði en aldrei lengur en að því 

tímamarki að viðkomandi er boðið starfstengt vinnumarkaðsúrræði. Heildargreiðslutími innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins getur þó aldrei orðið lengri en samtals 42 mánuðir.  

 

 



IV. Sveitarfélög skapi störf innan tímamarka  

Gerður verði sérstakur samningur við hvert þeirra sveitarfélaga sem hafa atvinnuleitendur í þeim hópi 

sem þessar aðgerðir ná til, um að þau skapi sem nemur 30% af starfstengdum vinnumarkaðsúrræðum 

fyrir þá atvinnuleitendur sem þar eiga lögheimili. Í þeim tilgangi að skapa starfstengd 

vinnumarkaðsúrræði er sveitarfélögum heimilt að gera samninga við frjáls félagasamtök um slík 

úrræði.  

V. Skýrari heimildir sveitarfélaga við að skilyrða fjárhagsaðstoð félagsþjónustu sveitarfélaga 

við virkni 

Velferðarráðherra hefur skipað starfshóp sem fer yfir fram komnar óskir Sambands íslenskra 

sveitarfélaga um breytingar á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og mun gera tillögur til ráðherra 

eigi síðar en 15. desember nk. um skýrari heimildir til að skilyrða fjárhagsaðstoð félagsþjónustu 

sveitarfélaga að einhverju leyti við virkni.  

VI. Þeir sem eru vinnufærir og njóta fjárhagsaðstoðar hjá félagsþjónustu sveitarfélaga 

Áætlað er að töluverður fjöldi þeirra sem njóta framfærslu sveitarfélaga séu vinnufærir og í virkri 

atvinnuleit og teljist því til hóps atvinnuleitenda. Áhersla er lögð á að þessi hópur geti leitað til 

Vinnumálastofnunar og STARFS og fengið þar greiningarviðtöl og ráðgjöf eins og aðrir þeir sem eru í 

atvinnuleit og fá þjónustu hjá þessum aðilum. Mikilvægt er að gott samstarf verði milli ráðgjafa 

framangreindra aðila og félagsráðgjafa sveitarfélaga um þjónustu við þessa atvinnuleitendur. Miðað er 

við að þessi þjónusta hefjist sem fyrst á árinu 2013 en þó eigi síðar en í september. 

Áfram er lögð áhersla á virkt samstarf um þjónustu við ungt fólk á aldrinum 16–25 ára sem nýtur 

fjárhagsaðstoðar hjá félagsþjónustu sveitarfélaga og að í því sambandi verði skoðuð aðkoma fleiri 

sveitarfélaga að Atvinnutorgunum. Mikilvægt er að koma þeirri þjónustu á sem fyrst á árinu 2013. 

  VII. Aukin áhersla á greiningarviðtöl og ráðgjöf. 

Ljóst er að efla þarf þjónustuna hjá Vinnumálastofnun og STARFI, vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. svo 

unnt sé að veita framangreindum atvinnuleitendum viðeigandi þjónustu á þessu sviði í því skyni að 

auka líkurnar á að þeir taki að nýju virkan þátt á vinnumarkaði. 

Er því nauðsynlegt að fjölga ráðgjöfum og vinnumiðlurum hjá þessum aðilum en reynsla fyrri verkefna 

sýnir að of mikið álag er á ráðgjöfum. Er því lagt til að framlög til vinnumiðlunar og ráðgjafar verði 

aukin á árinu 2013. Áætlað er að þannig megi tryggja meiri skilvirkni í því skyni að draga verulega úr 

útgjöldum vegna framfærslu úr opinberum greiðslukerfum.  
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