
 

 

Ísland er eftirbátur annarra Evrópulanda í framlögum til virkra vinnumarkaðsaðgerða 

Þann 1. Júlí 2006 tóku gildi ný lög um vinnumarkaðsaðgerðir sem staðfestu mikilvægar réttarbætur fyrir 

fólk í atvinnuleit og fólk sem hefur verið tímabundið utan vinnumarkaðar. Um lögin var mikil samstaða 

meðal stjórnmálamanna, stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins. 

Meginmarkmið laganna var að tryggja stöðu fólks á vinnumarkaði og gera sem flestum mögulegt að vera 

virkir þátttakendur á vinnumarkaði og í samfélaginu. Þessu markmiði átti að ná með ráðgjöf til einstaklinga 

og öflugu kerfi virkra vinnumarkaðsaðgerða, á forsendum viðkomandi einstaklinga og styrkleika þeirra. 

Grundvallarhugmyndin að baki lagasetningunni var að öflug þjónusta og stuðningur sé mikilvæg fjárfesting 

fyrir einstaklingana og samfélagið allt. Haustið 2006 ályktaði miðstjórn ASÍ um málið og skoraði á Alþingi 

að tryggja nauðsynlegt fjármagn til að hægt væri að fylgja eftir þeirri nýbreytni sem fælist í nýju lögunum 

en í fjarlagafrumvarpinu fyrir árið 2007 var þá ekki að finna neina fjármuni í þetta mikilvæga verkefni. 

En hver er staðan 5 árum síðar? Ef við skoðum útgjöld hér á landi til framfærslu þeirra sem eru án atvinnu 

í samanburði við nágrannaríki okkar – og reynum að leiðrétta útgjöldin miða við umfang atvinnuleysis í 

hverju landi – má sjá að við komum ágætlega út úr þeim samanburði. Á mynd 1 kemur fram að við erum 

nokkuð fyrir ofan meðaltal ESB ríkja í hópi með Írum, Þjóðverjum og Finnum en lakari en Danir, Belgar og 

Hollendingar 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En hvernig skyldum við Íslendingar standa okkur í samanburði við aðrar þjóðir hvað varðar virka 

vinnumiðlun og endurmenntun og hæfingu þeirra sem eru í atvinnuleit í formi virkra 

vinnumarkaðsaðgerða? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á mynd 2 má sjá samanburð á framlögum ESB ríkja ásamt Íslandi til virkar vinnumiðlunar sem hlutfall af 

landsframleiðslu. Þar má sjá að þau lönd sem leggja mesta áherslu á virka vinnumiðlun, Danmörk, 

Þýskaland, Holland og Svíþjóð, leggja á bilinu 0,3-0,4% af landsframleiðslu til þess að stuðla að meiri 

yfirsýn bæði atvinnuleitenda og fyrirtækja um hvað er í boði. Að meðaltali leggja ríki ESB um 0,25% af 

landsframleiðslu í virka vinnumiðlun. Hér á landi er kostnaður ríkisins vegna virkrar vinnumiðlunar ekki 

bókfærður sérstaklega en ef gert er ráð fyrir að fjórðungur af fjárframlögum til umsýslu 

Vinnumálastofnunar sé vegna vinnumiðlunar nær þetta ekki nema 0,0069% af landsframleiðslu og erum 

við ásamt Grikklandi á botninum í Evrópu. Á myndinni má greina gulan díl lengst til vinstri. Hann 

endurspeglar framlag Íslands til málaflokksins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Á mynd 3 má sjá frammistöðu okkar í samanburði við ríki ESB vegna framlaga til virkra 

vinnumarkaðsaðgerða – til verkefna sem miða að því að auka hæfni og þekkingu þeirra sem eru í 

atvinnuleit þannig að þeir eigi auðveldara með að fá vinnu. Þar kemur fram að þau lönd sem best standa 

sig leggja um 1% af landsframleiðslu í virkar vinnumarkaðsaðgerðir og eru Belgar og Danir þar fremstir 

ásamt Pólverjum en meðaltalið innan ESB er ríflega 0,5%. Hér á landi voru framlög til virkra 

vinnumarkaðsaðgerða, og eru þá framlög til starfsendurhæfingar af hálfu Virk og velferðarráðuneytisins 

meðtalin, um 0,1% af landsframleiðslu. Ef tekið er tillit til þeirra auknu framlaga sem samið var um í 

síðustu kjarasamningum í tengslum við Nám er vinnandi vegur og aukinna framboða á 

starfsþjálfunarplássum hækkar þetta hlutfall í 0,23% eða helming af meðaltalinu innan ESB. 

Af þessari yfirferð má draga ýmsar ályktanir, m.a. að fyrir utan þá staðreynd að hér þarf einfaldlega að 

skapa fleiri störf til þess að ná atvinnuleysinu niður, er skortur á framlögum til virkra vinnumiðlunar og 

vinnumarkaðsaðgerða mun líklegri skýring á auknu langtímaatvinnuleysi en að hér hafi orðið einhver 

stökkbreyting í viðhorfi eða vilja almenns launafólks til vinnu og þátttöku á vinnumarkaði. Ef við værum þó 

ekki nema í meðaltali ESB ríkjanna ættu framlög til þessara mála að vera 12,5 miljarðar króna en ekki 1,3 

miljarðar eins og nú er. Reynsla nágrannaþjóða okkar er skýr og ráðgjöf þeirra klár – leggja ber áherslu á 

virka vinnumiðlun og aðgerðir til þess að auka þekkingu og færni þeirra sem eru í atvinnuleit. Það mun 

kosta minni fjármuni þegar upp er staðið en kallar augljóslega á breytt hugarfar þar sem byrjað er á því að 

fjárfesta í fólki. 


