
 

 

 

Atvinnuleysistryggingar og virkar vinnumarkaðsaðgerðir - hvað vill ASÍ? 

„Um leið og skotið er traustari stoðum undir íslenskt atvinnulíf til að vinna okkur út úr kreppunni 
er mikilvægt að efla virkar vinnumarkaðsaðgerðir og menntunarúrræði. Þetta á sérstaklega við 
um þann hóp sem farið hefur verst út úr samdrættinum á vinnumarkaði, ungt fólk, launafólki 
með litla formlega menntun og þá sem þurfa á endurmenntun og umskólun að halda vegna 
breytinga í atvinnulífinu. Þar gegnir verkalýðshreyfingin og samstarf aðila vinnumarkaðarins 
lykilhlutverki. Það er krafa Alþýðusambandsins að stéttafélögin og aðilar vinnumarkaðarins taki 
í ríkara mæli að sér framkvæmd atvinnuleysistrygginga og virkra vinnumarkaðsaðgerða líkt og 
gert hefur verið með góðum árangri í menntun á vinnumarkaði og nú síðast í 
starfsendurhæfingu.“ 

Úr ályktun ársfundar ASÍ 23. október 2009 um atvinnumál 

Á ársfundi ASÍ í október kom fram áhersla á að stéttarfélögin og aðilar vinnumarkaðarins kæmu með 
virkari hætti að málefnum atvinnuleysistryggingasjóðs og virkum vinnumarkaðsaðgerðum og axli 
jafnframt meir ábyrgð á framkvæmdinni. Í umræðum um þetta mál í fjölmiðlum síðustu vikur hefur 
gætt nokkurs misskilnings. Því er haldið fram að hér sé um óþekkta kúvendingu að ræða og jafnvel 
verið reynt að gera þessa afstöðu verkalýðshreyfingarinnar til málsins tortryggilega. Fyrir þá sem ekki 
vita betur er mikilvægt að minna á tvennt. Í fyrsta lagi varð atvinnuleysisbótakerfið upphaflega til fyrir 
hatramma baráttu verkalýðshreyfingarinnar og að allar framfarir sem á því hafa orðið síðan því var 
upphaflega komið á með kjarasamningum árið 1955 hafa orðið fyrir tilstuðlan stéttarfélaganna og 
samtaka launafólks. Nægir í því sambandi að minna á að ASÍ samdi við SA og stjórnvöld í nóvember 
2005 um mikla hækkun grunnatvinnuleysisbóta og tekjutengingu sem tekin var upp með núgildandi 
lögum árið 2006. Þau metnaðarfullu markmið um virkar vinnumarkaðsaðgerðir sem þá voru jafnframt 
sett í lög byggðu á sýn verkalýðshreyfingarinnar um rétt einstaklinga á vinnumarkaði og mikilvægi 
þess að aðstoða þá  sem missa atvinnuna við að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði og aðstoða við að 
fá starf að nýju. Í öðru lagi er rétt að hafa í huga, að norræna velferðarkerfið byggist einmitt á forræði 
stéttarfélaganna á framkvæmd atvinnuleysisbótakerfisins, en af hálfu ASÍ hefur sérstaklega verið litið 
til Norræna vinnumarkaðsmódelsins við uppbyggingu vinnumarkaðarins. 

Þegar þetta er skrifað í fyrri hluta nóvember eru yfir 15.000 einstaklingar á atvinnuleysisskrá. 
Langtímaatvinnulausir, þ.e. þeir sem hafa verið lengur á skrá en 6 mánuði, eru um 8.000, þar af er 
nokkur hópur sem hefur verið atvinnulaus í meira en 1 ár.  Því er spáð að þetta ástand eigi enn eftir 
að versna á næstu mánuðum og að atvinnuleysi verði um eða yfir 10%. Ljóst er að það fyrirkomulag 
sem byggt hefur verið upp af hinu opinbera til að takast á við þennan vanda hefur engan veginn 
dugað til að tryggja þá virkni og úrræði fyrir atvinnulausa sem nauðsynleg eru. Þannig liggur fyrir að 
einstaklingar hafa verið án atvinnu, jafnvel mánuðum saman, án þess að fá þá lágmarksþjónustu sem 
lög um vinnumarkaðsaðgerðir kveða á um.  ASÍ telur að starfsfólk Vinnumálastofnunar hafi unnið 
þrekvirki miðað við þær aðstæður. Þrátt fyrir það alvarlega ástand sem nú ríkir og þær spár sem uppi 
eru hefur Vinnumálastofnun verið gert á draga rekstur sinn saman um 10% á næsta ári og þar með 
skerða þjónustu sína enn frekar. Ítrekað hefur komið fram af hálfu stjórnvalda áform um að umbylta 
allri stofnannalegri uppbyggingu bæði vinnumarkaðarins og velferðarþjónustunnar, án þess að 



útfærslan hafi verið kynnt né verkalýðshreyfingunni boðin þátttaka í útfærslunni. Forysta ASÍ hefur um 
árabil lýst áhyggjum sínum af þessum áformum.  

Það er í ljósi þessara aðstæðna sem Alþýðusambandið og aðildarfélög þess gera kröfu til að úr verði 
bætt og lýsa jafnframt vilja sínum til að axla ríka ábyrgð á framkvæmdinni. Jafnframt ber að fagna því 
að samtök atvinnurekenda hafa boðist til að axla sína ábyrgð, bæði varðandi fjármögnun og 
framkvæmd atvinnuleysisbótakerfisins og virkra vinnumarkaðsaðgerða. Sameiginleg ábyrgð og 
samstarf þessara aðila hefur reynst vel á öðrum sviðum, s.s. varðandi starfsmenntun í atvinnulífinu og 
starfsendurhæfingu, sem nýttist vel á þessu sviði. Jafnframt væri verið að styrkja vinnumarkaðinn hér 
á landi að Norrænni fyrirmynd. Það er væntanlega einsdæmi í allri Evrópu, að samtök atvinnurekenda 
taki með svo afgerandi hætti undir kröfu launafólks um meira forræði og skýrari tengingu milli þeirra 
sem missa vinnuna og starfsemi stéttarfélaganna.  

Markmiðin af hálfu verkalýðshreyfingarinnar eru skýr. Annars vegar þarf að treysta stöðu 
atvinnuleysistryggingasjóðs og tryggja að launafólk sem missir vinnuna hafi mannsæmandi 
framfærslu meðan það er atvinnulaust. Þetta verkefni er sérstaklega mikilvægt nú þegar sótt er að 
öllum þáttum velferðarkerfisins á vinnumarkaði með niðurskurði. Hins vegar að einstaklingar sem eru 
án atvinnu séu aðstoðaðir við atvinnuleit og að fá starf að nýju og að tíminn meðan á atvinnuleit 
stendur sé nýttur eins og best er á kosið til að styrkja stöðu viðkomandi á vinnumarkaði og auka 
þannig atvinnumöguleika þeirra. Lykilorðið er virkni. Hér má gera mun betur en nú er með því að nýta 
með markvissari hætti þá þekkingu og afl sem býr í stéttarfélögunum, fræðslu- og 
endurhæfingarsjóðum og stofnunum á þeirra vegum og tengja þannig betur saman 
atvinnuleysistryggingarnar og virkar vinnumarkaðsaðgerðir. Þar skiptir nálægð aðila við atvinnulífið, 
fyrirtækin og atvinnustarfsemina sjálfa og áhrifamöguleika þeirra miklu.   

Alþýðusambandið hefur valið að setja fram markmið og hugmyndir að leiðum. Það á að vera 
sameiginlegt úrlausnarefni stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins, út frá skýrum markmiðum um bætta 
stöðu einstaklinganna og mati á því hvernig þeim verður best náð, að finna besta fyrirkomulagið. 
Stjórnvöld sem kenna sig við norræna velferðarkerfið hljóta að fagna því að verkalýðshreyfingin og 
aðilar vinnumarkaðarins sameiginlega eru tilbúin að axla meiri ábyrgð og leggja meira að mörkum við 
að þjónusta félagsmenn sína sem hluta hinu formlega vinnumiðlunar- og virkniaðgerðakerfi. 
Sérstaklega þegar markmiðið er að styrkja stöðu þeirra atvinnulausu og efla atvinnulífið. Þar með ætti 
opinbera kerfinu að gefast betra færi á að einbeita kröftum sínum að því að styðja og styrkja 
atvinnulaus ungmenni sem hafa haft litla tengingu við vinnumarkaðinn og aðra sem þangað vilja leita. 

 

Halldór Grönvold,  

aðstoðarframkvæ mdastjóri ASÍ 

 

 

 

 

 


