
  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

STÖÐUSKÝRSLA  

MAT Á STÖÐU OG FRAMGANGI  

VERKEFNIS Í  ÁGÚST 20 13  
 

 

 

 

 

Verkefnastjórn um Liðsstyrk 



 
 

 1 

 

EFNISYFIRLIT  

 

Efnisyfirlit 1 

Inngangur 2 

1 Aðdragandi 3 

2 Liðsstyrkur 6 

2.1 Samþykkt stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs 7 

2.2 Samkomulag aðila vinnumarkaðarins við ráðuneyti 7 

2.3 Lagastoð og reglugerðir 8 

2.4 Fjármögnun verkefnisins 8 

2.5 Verkáætlun 8 

3 Framkvæmd Verkefnisins 10 

3.1 Verkefnastjórn 10 

3.2 Verklag 11 

3.3 Aðkoma Vinnumálastofnunar 12 

3.4 Aðkoma Starf 12 

3.5 Aðkoma Sveitarfélaganna 12 

3.6 Auglýsinga- og kynningarmál: Samningur við fíton 12 

3.7 Gæðamál: Samningur við Maskínu 12 

4 Mat á árangri – Tölulegir mælikvarðar 13 

4.1 Starfabanki 13 

4.2 Upplýsingar um Atvinnuleitendur 14 

4.2.1 Kyn og ríkisfang 16 

4.3 Þjónusta 16 

4.3.1 Ráðgjafaviðtöl 16 

4.3.2 Vísað til vinnumiðlunar 17 

4.3.3 Vísað til VIRK 17 

4.3.4 Vísað til greiðslustofu 17 

4.3.5 Vísað til félagsþjónustu sveitarfélaga 17 

4.3.6 Starf með stuðningi 17 

4.4 Ráðningar 19 

4.4.1 Ráðningar sem hlutfall af störfum 20 

4.4.2 Ráðningar hjá VMST 21 

4.4.3 Ráðningar hjá STARF 21 

4.4.4 Ráðningar hjá Reykjavíkurborg og öðrum sveitarfélögum 22 

4.4.5 Ráðningar eftir tímalengd atvinnuleysis 23 

4.4.6 Ráðningar eftir ríkisfangi 23 

4.4.7 Ráðningar eftir kyni 24 

5 Kostnaðarþættir 25 

5.1 áfallinn kostnaður miðað við 31. Ágúst 2013 25 

5.2 Skuldbindingar út árið og inn á 2014 26 

6 Mat á árangri - Viðhorfskannanir 27 

6.1 Mæling á viðhorfi atvinnurekenda 27 

6.2 Mæling á viðhorfi atvinnuleitenda 33 

6.3 Greining á viðhorfi ráðgjafa og miðlara 36 

7 Niðurstaða 42 

8          Fylgiskjöl 45 



 
 

 2 

 

INNGANGUR 
 

 

Liðsstyrkur er samstarfsverkefni milli ríkis, sveitarfélaga og aðila vinnumarkaðsins. Markmið 

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

atvinnuleysistryggingakerfisins á árinu 2013, til þátttöku að nýju á vinnumarkaði. 

Verkefnið hófst í lok árs 2012 og hefur verið unnið sem framhald og þróun á fyrra samstarfi 

stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins í þjónustu við atvinnuleitendur frá hruni. Það samstarf 

hefur ásamt virkri þjónustu þeirra stofnana sem í hlut eiga skilað hátt í 20.000 einstaklingum 

lengri úrræðum með nýjum störfum, skólagöngu og starfsendurhæfingu frá árinu 2009. 

Skýrsla þessi er stöðuskýrsla verkefnisins miðast við lok ágúst 2013. Skýrslan er unnin af 

Runólfi Ágústssyni verkefnastjóra fyrir verkefnastjórn um Liðsstyrk. Hún er unnin út frá 

gögnum sem fengin voru úr gagnagrunnum Vinnumálastofnunar og færð inn í sérstakan 

gæðavísi sem verkefnastjórn fór yfir með reglubundnum hætti. Úttektin á verkefninu miðast 

við lok ágúst nema annað sé tekið fram. 

Allar tölfræðilegar upplýsingar eru því frá Vinnumálastofnun, nema þess sé sérstaklega getið. 
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1 AÐDRAGANDI 

SAMSTARF Í VINNUMARKAÐSMÁLUM FRÁ HRUNI 

 

Frá árinu 2009 hafa stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins unnið saman að aðgerðum gegn 

atvinnuleysi og áhrifum þess. Almennt má segja að árangur þessara sameiginlegu verkefna hafi 

verið góður og átt mikinn þátt í minna atvinnuleysi og bættri stöðu atvinnuleitenda hérlendis. 

Eftir hrun var  tæplega einn af hverjum tíu vinnufærum mönnum án vinnu en samkvæmt 

opinberum tölum er atvinnuleysi hérlendis nú með því lægsta í vestrænum ríkjum, nokkru hærra 

en í Noregi en á pari við Þýskaland, Austurríki og Holland og gildir þá einu hvort miðað er við 

skráð atvinnuleysi Vinnumálastofnunar eða mælt atvinnuleysi Hagstofunnar. 

Þessar aðgerðir eru í eðli sínu tímabundnar, ætlaðar til að brúa bil í kreppuástandi og byggja á 

því að samhliða betra ástandi í efnahagsmálum taki atvinnulífið við með fjárfestingum og 

sköpun starfa.  

Aðgerðir  gegn atvinnuleysi hafa frá 2009 verið þríþættar. 

Í fyrstu var lögð ofuráhersla á að bjóða atvinnuleitendum upp á virkniúrræði til að sporna við 

neikvæðum afleiðingum langtímaatvinnuleysis. Sérstök áhersla var lögð á ungt atvinnulaust 

fólk með átakinu Ungt fólk til athafna sem skilaði góðum árangri og vann gegn skaðlegum 

áhrifum atvinnuleysis á þann stóra hóp. 

Mynd 1: Fjöldi atvinnuleitenda 20-29 ára  
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Síðan voru skólarnir opnaðir og þeim tryggt fjármagn til að taka á móti þúsundum ungs fólks 

og  atvinnuleitenda. Lögð var áhersla á að bjóða ungu atvinnulausu fólki að fara af bótum í 

nám. Þetta átak, sem náði hámarki árið 2011 undir slagorðinu Nám er vinnandi vegur, opnaði 

fólki leið af vinnumarkaði yfir í nám. 

Þriðji áfanginn fólst í því að auðvelda fyrirtækjum fjárfestingu í nýjum störfum með því að 

niðurgreiða stofnkostnað ef atvinnuleitandi er ráðinn. Þá fær fyrirtæki tímabundinn styrk úr 

Atvinnuleysistryggingasjóði sem nemur grunnfjárhæð atvinnuleysisbóta upp í 

kjarasamningsbundin laun. Með þessum verkefnum hefur orðið  til fjöldi starfa, flest árið 2012 

með átaksverkefninu Vinnandi vegur.  Þar var markmiðið að skapa 1.500 störf fyrir 

atvinnuleitendur. Átakið tókst vel og um 1.400 ráðningar áttu sér stað. Fyrirfram voru nokkrar 

áhyggjur af mögulegri misnotkun atvinnurekenda á slíkum niðurgreiðslum, en í þeim efnum 

komu einungis örfá mál upp. Af þeim um 1.400 einstaklingum sem fengu ráðningu til starfa 

innan þessa verkefnis eru í lok ágúst 2013 einungis 174 á atvinnuleysisbótum. 

Í heild hafa framangreind átaksverkefni  og önnur sambærileg úrræði skilað miklum árangri og 

átt stóran þátt í lækkuðu atvinnuleysi hérlendis. Fróðlegt er í því sambandi að bera saman skráð 

atvinnuleysi og fjölda í vinnumarkaðsúrræðum.  

Atvinnulausir á skrá urðu flestir 16.882 í mars 2009 en voru 6.958 í lok ágúst sl. og hafði því 

fækkað um rúmlega níu þúsund. Atvinnuleysi sem hlutfall af fjölda á vinnumarkaði varð mest 

9,3% í febrúar 2010 en hafði lækkað niður í 4%, í ágúst 2013 miðað við tölur 

Vinnumálastofnunar um skráð atvinnuleysi. Mælingar Hagstofunnar sýna sambærilegar 

niðurstöður.  

Mynd 2:  Fjöldi skráðra atvinnuleitenda og skráð atvinnuleysi  
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samningar um niðurgreiddar ráðningar atvinnuleitenda vegna starfsþjálfunarsamninga innan og 

utan átaksverkefna. Samkvæmt upplýsingum frá Vinnumálastofnun liggur fyrir að meirihluti 

þeirra einstaklinga sem ráðnir eru með þessum hætti hverfa varanlega af atvinnuleysisskrá. Þá 

er ótalinn sá þáttur að allt að 1/3 þeirra sem eru á atvinnuleysisskrá falla af bótum við það eitt 

að vera boðin þátttaka í átaksverkefni. 

Tafla 1: Fjöldi atvinnuleitenda í úrræðum hjá Vinnumálastofnun.  

 2008 2009 2010 2011 2012* 2008-2012 

Námssamningar um lengra nám/skólagöngu 6 1.760 2.259 3.081 1.891 8.991 

Starf með tímabundnum stofnstyrk 72 1.149 1.427 1.207 2.158 5.941 

Starfs- og endurhæfingartengd verkefni - 127 297 388 423 1.235 

Samtals  78 3.036 3.983 4.676 4.472 16.167 

Styttri vinnumarkaðsúrræði 1.013 2.991 9.478 10.712 8.445 32.639 

Alls  1.091 6.027 13.461 15.388 12.917 48.806 

*2012 eru bráðabirgðatölur. 

Af upplýsingum um þróun atvinnuleysis og þátttöku í virkum vinnumarkaðsaðgerðum má ráða 

að aðgerðir undanfarinna ára eigi að líkindum hvað stærstan þátt í lækkuðu atvinnuleysi 

hérlendis.  

Liðsstyrkur er átaksverkefni, þróað út frá þeirri reynslu og þekkingu sem framangreind 

verkefni hafa skilað í samstarfi ríkis, samtaka launafólks og atvinnurekenda og sveitarfélaga. 
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2 LIÐSSTYRKUR 

FORSENDUR, MARKMIÐ OG SAMSTARFSAÐILAR 

 

Haustið 2012 áttu sér stað samræður milli aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda um málefni 

langtímaatvinnuleitenda. Svokallað bráðabirgðaákvæði sem lengt hafði bótarétt atvinnuleitenda 

úr þremur árum í fjögur átti að renna út hinn 31. desember 2012. Ljóst var að fjöldi manns 

myndi við það fullnýta rétt sinn til atvinnuleysisbóta án þess að nokkuð annað tæki við nema 

framfærslustyrkur frá sveitarfélögunum fyrir þá sem þar ættu rétt. Áætlað var að sá fjöldi, ásamt 

þeim sem myndu ljúka rétti sínum innan ársins 2013, gæti numið allt að 3.700 einstaklingum. 

Ljóst var að þrjár leiðir komu til greina vegna þessarar stöðu: 

Leið  A:  Að gera ekkert. 

Leið  B:  Að framlengja bótarétt tímabundið á ný. 

Leið  C:  Að skapa þeim einstaklingum sem í hlut áttu tækifæri til endurkomu inn 

á vinnumarkað. 

Skilgreindir voru fjórir hópar einstaklinga: 

Hópur 1: Þeir sem höfðu fullnýtt bótarétt frá 1. september 2012 til 1. janúar 2013 

(350 manns). 

Hópur 2:  Þeir sem myndu fullnýta þriggja ára bótarétt sinn 1. janúar 2013 að 

óbreyttu (1.500 manns). 

Hópur 3: Þeir sem  myndu að óbreyttu fullnýta bótarétt sinn á árinu 2013 

(1.950 manns). 

Hópur 4: Atvinnuleitendur á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga án bótaréttar hjá 

Atvinnuleysistryggingasjóði (1.400 manns). 

Þessar tölur voru áætlaðar af velferðarráðuneytinu haustið 2012, miðað við upplýsingar frá 

Vinnumálastofnun. 

Samstaða var um að leið A væri með öllu óásættanleg og kæmi því ekki til greina. Bent var á   

að sú leið, þrátt fyrir að hún leiddi til sparnaðar í útgjöldum Atvinnuleysistryggingasjóðs, myndi 

hafa milljarðaútgjöld í för með sér fyrir sveitarfélögin í aukinni fjárhagsaðstoð ásamt því að 

leiða til stóraukinna útgjalda ríkissjóðs í formi endurhæfingar- og örorkulífeyrisgreiðslna. Þá 

væri líklegt að þeir einstaklingar sem féllu af atvinnuleysisbótum væru þar með að hverfa 

varanlega af vinnumarkaði með tilheyrandi  vanda og tjóni fyrir þá og samfélagið í heild. 

Lítill stuðningur var við leið B. Bent var á að gallar þeirrar leiðar væru að hún tæki einungis til 

þess hluta atvinnuleitenda sem væru að fullnýta rétt sinn en skildi eftir þá sem þegar höfðu 

klárað sinn rétt frá haustmánuðum 2012. Þá myndi slík aðgerð ekki mæta þörfum þeirra sem 
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fullnýttu bótarétt sinn á árinu 2012 þrátt fyrir framlengingu. Í þriðja lagi myndi slíkt ekki mæta 

þörfum þess hóps atvinnuleitenda sem nýtti fjárhagsaðstoð sveitarfélaga án bótaréttar hjá 

Atvinnuleysistryggingasjóði auk þess sem allt tiltækt fjármagn Atvinnuleysistryggingasjóðs 

yrði nýtt til greiðslu bóta og myndi slíkt takmarka fjármagn til virkni og úrræða verulega og 

verða ávísun á óvirkni. Í reynd væri einungis verið að fresta vandanum tímabundið. 

Í ljósi framanritaðs urðu stjórnvöld,  aðilar vinnumarkaðarins og sveitarfélögin ásátt um að 

útfæra leið C. Ákveðið var að nýta fjármagn Atvinnuleysistryggingasjóðs til að koma þeim 

einstaklingum til vinnu sem myndu ella fullnýta eða hefðu fullnýtt bótarétt sinn í 

Atvinnuleysistryggingasjóði. Megininntak þeirra viðræðna fólst í því að finna leiðir fyrir 

atvinnuleitendur sem höfðu eða myndu fullnýta rétt sinn innan atvinnuleysistryggingakerfisins 

á tímabilinu frá 1. september 2012 fram til 31. desember 2013. Öllum yrðu boðin starfstengd 

vinnumarkaðsúrræði á árinu 2013 að tilteknum skilyrðum uppfylltum, samtals 3.800 

atvinnuleitendum enda væru þeir skráðir sem þátttakendur í verkefninu. 

2.1 SAMÞYKKT STJÓRNAR ATVINNULEYSISTRYGGINGASJÓÐS 

Með einróma samþykkt stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs hinn 15. nóvember 2012, voru 

lögð drög að fjármögnun og framkvæmd verkefnisins (sjá fylgiskjal 1). Inntak þeirrar 

samþykktar voru aðgerðir í 7 liðum fyrir þennan 3.700 manna hóp undir heitinu Vinna og 

virkni, sem síðar var breytt í Liðsstyrk. Þessar aðgerðir voru: 

 Aðgerð 1: Vinna boðin öllum þeir sem eru vinnufærir og vilja vinnu. 

 Aðgerð 2: Atvinnutengd endurhæfing boðin þeim sem eru óvinnufærir. 

 Aðgerð 3: Tímabundinn framfærslustyrkur (svokallaður biðstyrkur) boðinn náist 

ekki að bjóða starfstengd vinnumarkaðsúrræði. 

 Aðgerð 4: Lögboðin þjónusta við alla atvinnuleitendur skyldi tryggð óháð bótarétti. 

 Aðgerð 5:  Sveitarfélög fengju skýrari heimild til að skilyrða fjárhagsaðstoð 

félagsþjónustu sveitarfélaga við virkni. 

 Aðgerð 6: Stóraukin áhersla yrði á greiningarviðtöl og ráðgjöf. 

 Aðgerð 7: Sérstök verkefnastjórn yrði skipuð sem samanstæði af aðilum 

verkefnisins. 

Aðilar verkefnisins skrifuðu undir samkomulag um framkvæmd þess hinn 12. desember 2012. 

2.2 SAMKOMULAG AÐILA VINNUMARKAÐARINS VIÐ RÁÐUNEYTI  

Í samkomulagi aðila vinnumarkaðarins við ráðuneyti velferðar- og fjármála frá 12. desember 

2012 (sjá fylgiskjal 2) var gert ráð fyrir að 60% atvinnuleitenda myndu taka tilboði um vinnu 

og myndi slíkt kalla á að samtals 2.200 sex mánaða störf yrðu að vera í boði á árinu 2013. 

Sveitarfélögin tóku að sér að skapa að lágmarki 660 starfstengd vinnumarkaðsúrræði (30%) á 

tímabilinu, ríkið 220  vinnumarkaðsúrræði (10%) og almenni vinnumarkaðurinn 1.320  

vinnumarkaðsúrræði (60%). Þá var í samræmi við samþykkt stjórnar 

Atvinnuleysistryggingasjóðs frá 14. nóvember og ríkisstjórnar frá 15. nóvember ákveðið að 

sérstök verkefnastjórn, tilnefnd af aðilum yfirlýsingarinnar, skyldi skipuð af velferðarráðherra 

til að sjá um framkvæmd verkefnisins. 
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2.3 LAGASTOÐ OG REGLUGERÐIR 

Með setningu laga nr. 142/2012 (sjá fylgiskjal 3) um breytingu á lögum um 

atvinnuleysistryggingar o.fl. hinn 22. desember 2012 voru gerðar nauðsynlegar lagabreytingar 

til að skapa verkefninu lagalegan grundvöll og tóku þær breytingar gildi hinn 1. janúar 2013. Í 

kjölfarið var sett reglugerð um útfærslu verkefnisins nr.47/2013 (sjá fylgiskjal 5). 

2.4 FJÁRMÖGNUN VERKEFNISINS 

Með samþykkt fjárlaga hinn 20. desember 2012 var Atvinnuleysistryggingasjóði heimilað að 

greiða kostnað við framkvæmd verkefnisins. Í umsögn Fjármála- og efnahagsráðuneytisins 

vegna frumvarps um breytingar á lögum um atvinnuleysistryggingar sagði:  

 

Velferðarráðuneytið hafði áður gert ráð fyrir eftirfarandi kostnaði við verkefnið, sbr. töflu 2, 

samkvæmt þeirri verkáætlun sem lýst er í samþykkt stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs. 

Tafla 2: Kostnaðaráætlun velferðarráðuneytisins vegna Virkni og vinnu  
Síðar var nafni verkefnisins breytt í Liðsstyrk 

Virkni og vinna   

Aðgerð 1 Starfstengd vinnumarkaðsúrræði 1.660 m.kr. 

Aðgerð 2 Atvinnutengd endurhæfing 390 m.kr. 

Aðgerð 3 Biðstyrkir 240 m.kr. 

  

Aðgerð 6 og 7 Umsýsla, þjónusta VMST og STARF, ráðgj. og viðtöl 175 m.kr. 

  
 Samtals  2.465 m.kr. 

2.5 VERKÁÆTLUN 

Í samþykkt stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs var sett fram verkáætlun fyrir verkefnið, sem 

byggði á gögnum frá velferðarráðuneytinu og því samkomulagi sem aðilar þess höfðu náð við 

ráðuneytið. Samkvæmt því skyldi skapa 275 störf fyrir 1. janúar 2013, 275 störf mánaðarlega 

frá janúar til júní, 275 störf samtals í júní og júlí og sömuleiðis í ágúst og september. Samtals 

var áætlað að skapa 2.200 störf og starfstengd vinnumarkaðsúrræði. 

„Samtals áætlar fjármála- og efnahagsráðuneytið að verkefnið verði útfært með þeim hætti að 

útgjöld þess verði rúmlega 2,3 mia.kr. en áætlað svigrúm til hliðarráðstafana nemi um 2,1 mia.kr. 

Lagt er til að mismunurinn verði fjármagnaður af fjárlagaviðfangi fyrir námskeiðahald, úrræði 

o.fl. undir fjárlagalið Atvinnuleysistryggingasjóðs. Lagt er til að dregið verði úr námskeiðahaldi, 

átaksverkefnum o.fl. um 200 m.kr. á næsta ári í þessu skyni auk þess sem gert er ráð fyrir að útgjöld 

vegna styrkja í tengslum við verkefnið „Nám er vinnandi vegur“ sem greiðist af liðnum verði 45 

m.kr. lægri en var gert ráð fyrir í forsendum fjárlagafrumvarpsins 2013. Gerðar verða tillögur að 

breytingum við 3. umræðu fjárlagafrumvarpsins 2013 vegna framangreindra atriða... Að 

óbreyttum lögum er gert ráð fyrir að með brottfalli fjórða árs bótaréttar atvinnulausra muni 

útgjöld Atvinnuleysistryggingasjóðs lækka um 3,9 mia.kr. en með 2,1 mia.kr. nettó útgjöldum í 

hliðarráðstafanir í tengslum við átakið „Vinna og virkni 2013“ verður lækkun útgjalda hins vegar 

1,8 mia.kr. en það er í samræmi við forsendur fjárlagafrumvarpsins“. 
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Tekið var fram að framangreind áætlun væri einungis til viðmiðunar en að mikilvægt væri að 

skapa sem flest starfstengd vinnumarkaðsúrræði og yrði atvinnurekendum greiddur sex mánaða 

styrkur pr. ráðningu með eftirfarandi hætti: 

 A  100% grunnatvinnuleysisbótum ásamt 8% mótframlagi í lífeyrissjóð til 

vinnuveitanda með hverju starfstengdu vinnumarkaðsúrræði sem yrði til á 

tímabilinu desember 2012 til og með mars 2013. 

 B 90% grunnatvinnuleysisbótum ásamt 8% mótframlagi í lífeyrissjóð til 

vinnuveitanda með hverju starfstengdu vinnumarkaðsúrræði sem yrði til í apríl og 

maí 2013. 

 C 80% grunnatvinnuleysisbótum ásamt 8% mótframlagi í lífeyrissjóð með hverju 

starfstengdu vinnumarkaðsúrræði sem yrði til í júní eða síðar á árinu 2013.  

Þá var gert ráð fyrir að allt að 25% hópsins, samtals 900 manns væru óvinnufær og þyrftu þar 

af leiðandi á atvinnutengdri endurhæfingu að halda, svo sem atvinnutengdri starfsendurhæfingu 

hjá VIRK starfsendurhæfingarsjóði. Gert var ráð fyrir  að 75 einstaklingar á mánuði myndu 

nýta sér slík úrræði. 
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3 FRAMKVÆMD VERKEFNISINS 

VERKEFNASTJÓRN, VERKLAG OG GÆÐAMÁL 

 

Með undirritun samkomulagsins 12. desember 2012 var verkefninu hrundið af stað. 

Velferðarráðherra skipaði í kjölfarið verkefnastjórnina sem tók við framkvæmd verkefnisins 

(sjá fylgiskjal 6). 

Ljóst varð strax í upphafi að verkefninu hafði seinkað frá því sem gert var ráð fyrir á 

haustdögum. Stefnt hafði verið að því að hefjast handa við ráðningar strax um áramótin og að 

þá ættu að vera tilbúin 275 störf. Reyndin varð sú að fyrstu störfin urðu til síðla í febrúar og 

ráðningar hófust ekki að marki fyrr en í mars 2013. Tafir á útfærslu samþykktar stjórnar 

Atvinnuleysistryggingasjóðs seinkuðu verkefninu um allt að tvo mánuði. 

3.1 VERKEFNASTJÓRN 

Í verkefnastjórninni hafa setið eftirtaldir aðilar: 

Halldór Grönvold,  ASÍ, var skipaður formaður verkefnastjórnar. 

Álfheiður M. Sívertsen, SA. 

Bjarnheiður Gautadóttir, Velferðarráðuneyti. 

Björn Rögnvaldsson, Fjármálaráðuneyti. 

Gissur Pétursson, Vinnumálastofnun. 

Halldór Árnason, SA. 

Helga Björg Ragnarsdóttir, Samband íslenskra sveitarfélaga. 

Hrafnhildur Tómasdóttir, Vinnumálastofnun. 

María Rúnarsdóttir, BHM. 

Sólveig B. Guðmundsdóttir, Samband íslenskra sveitarfélaga. 

Stefán Einar Stefánsson, ASÍ. 

Þórarinn Eyfjörð Eiríksson, BSRB. 

Þorsteinn Fr. Sigurðsson, STARF. 

Vigdís Jónsdóttir, VIRK. 

 

Verkefnastjórn réði á fyrsta fundi sínum Runólf Ágústsson sem verkefnastjóra. 
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3.2 VERKLAG 

Gert var ráð fyrir þjónustu við atvinnuleitendur í þremur þrepum: Greiningu, ráðgjöf/miðlun og 

ráðningu. Allir áttu að fá greiningarviðtal hjá VMST eða STARF og að því loknu tilboð um 

starf eða starfsendurhæfingu. Verkferlum samkvæmt þessu er lýst í þessu flæðiriti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar um áramót 2012 og 2013 var ljóst að sá hópur sem inn í verkefnið kæmi væri nokkuð 

minni en gert hafði verið ráð fyrir um haustið 2012, en um 1.200 manns höfðu fullnýtt bótarétt 

sinn um áramótin. Frá þeim tíma hefur stöðugt bæst í þann hóp og var heildarfjöldi einstaklinga 

sem fullnýtt höfðu bótarétt sinn 2.154 í lok ágúst 2013. 

Þjónusta við atvinnurekendur felst fyrst og fremst í því að senda þeim eins hæfa einstaklinga í 

þau störf sem sett eru inn í starfabanka og hægt er. Samstarf miðlara og atvinnurekanda er þar 

afar mikilvægt. Þau skilyrði sem störf þurfa að uppfylla til að teljast gild inn í starfabanka til 

ráðningar eru einföld og skýr:1 

 Skilyrði 1:  Ráðning viðkomandi atvinnuleitanda feli í sér aukningu á 

starfsmannafjölda. 

 Skilyrði 2:  Fyrirtæki hafi að minnsta kosti einn starfsmann á launaskrá. 

 Skilyrði 3: Fyrirtæki hafi síðastliðna sex mánuði ekki sagt starfsmönnum upp sem 

gegnt höfðu starfinu sem ráða á í. 

Skilyrði 4: Ráðning feli ekki í sér verulega röskun á samkeppni innan atvinnugreinar 

á viðkomandi svæði. 

                                                      
1 Sjá http://lidsstyrkur.is/atvinnurekandi/skilyrdifyrirthatttoku/ 
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RÁÐNING 
Atvinnurekandi gengur 
frá ráðningarsamningi 

samkvæmt gildandi 

kjarasamningi sem er 
grundvöllur greiðslu 

frá VMST. 

Samhliða gerður 
liðsstyrkssamningur 

um mótframlagið. 

Starfsmaður hefur störf 

 

Ráðgjöf og vinnumiðlun Ráðning 

Atvinnurekendur, ríki og 
sveitarfélög skapa störf skv. 

samningi og skrá í starfabanka 

 

STARFABANKI 
www.lidsstyrkur.is 

Öll störf frá almennum 

vinnumarkaði, ríki og 
sveitarfélögum skráð inn í 

sameiginlegan starfabanka á 

netinu. Störf sveitarfélaga aðeins 
laus fyrir atvinnuleitendur með 

lögheimili þar en önnurstörf opin 

atvinnuleitendum innan átaksins 
óháð búsetu eftir forgangsröð 

m.t.t. fullnýtingu bótaréttar 

 
 

Ráðning, leið A: 
VMST/STARF ljúka ráðgjöf 

og vinnumiðlun í samstarfi 
við sveitarfélag 

 

Ráðning, leið B 

Sveitarfélag sér um frekari 

ráðgjöf og vinnumiðlun í sín 

störf 
 

Mynd 3: Verkferli þjónustu við atvinnuleitendur 
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Skilyrði 5: Staðfesting á launagreiðslu til starfsmanns fylgi með reikningi til 

Vinnumálastofnunar vegna greiðslu styrks á grundvelli samnings um 

Liðsstyrk. 

Skilyrði 6: Samningur um Liðsstyrk, ráðningarviðtalsblað og afrit 

ráðningarsamnings hafi borist vinnumiðlara frá atvinnurekanda. 

3.3 AÐKOMA VINNUMÁLASTOFNUNAR 

Vinnumálastofnun kemur að verkefninu með tvíþættum hætti. Annars vegar stýrir ráðgjafa- og 

miðlunarsvið ráðgjöf og vinnumiðlun innan verkefnisins fyrir hönd stofnunarinnar en hins 

vegar er hún stjórnsýslustofnun verkefnisins í heild hvað varðar ákvarðanir um réttindi og 

skyldur sem og greiðslu bóta og styrkja.  

3.4 AÐKOMA STARF 

STARF sinnir vinnumiðlun og ráðgjöf fyrir rúm 26% atvinnuleitenda sem eru félagsmenn í VR 

á höfuðborgarsvæðinu, FIT og Byggiðn á höfuðborgarsvæðinu, aðildarfélögum ASÍ á 

Austurlandi og tilteknum stéttarfélögum á Suðurnesjum. 

3.5 AÐKOMA SVEITARFÉLAGANNA 

Gerðir voru sérstakir samningar við þau sveitarfélög þar sem flestir atvinnuleitendur búa. 

VMST og STARF þjónusta og miðla í störf á vegum sveitarfélaga nema í Reykjavík þar sem 

borgin sér sjálf um þann þátt og á Akureyri þar sem VMST og bærinn vinna slíkt saman. Sjá 

fylgiskjal nr. 14. 

3.6 AUGLÝSINGA- OG KYNNINGARMÁL: SAMNINGUR VIÐ FÍTON 

Með samningi við Fíton var auglýsingastofunni falið að hanna útlit verkefnisins, lógó, vef, 

auglýsingar og annað kynningarefni með samræmdum hætti. Markmiðið var fyrst og fremst að 

ná til atvinnurekenda og fá þá til að skrá störf inn í starfabanka á netinu á vefslóðinni 

www.lidsstyrkur.is.   

3.7 GÆÐAMÁL: SAMNINGUR VIÐ MASKÍNU 

Samningur var gerður við Maskínu í maí 2013 um mælingar á viðhorfi þeirra sem þjónustu 

njóta innan verkefnisins, sem og afstöðu starfsfólks Vinnumálastofnunar og STARF til 

verkefnisins, og er samningurinn liður í gæðamati Liðsstyrks. Að auki hafa verið teknar saman 

og birtar árangurstölur um ráðningar vikulega og verkefnið tekið út í heild með ítarlegum hætti 

mánaðarlega. Á grundvelli þeirra úttekta hafa verið settir fram gæðavísar sem verkefnastjórn 

hefur farið reglulega yfir. 
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4 MAT Á ÁRANGRI 

TÖLULEGIR MÆLIKVARÐAR 

 

Sérstök áhersla hefur verið lögð á að halda nákvæmlega utan um tölfræðilegar upplýsingar um 

framgang verkefnisins. Ráðningartölur eru skráðar vikulega og mánaðarlega eru teknar út 

ítarlegar upplýsingar um atvinnuleitendur, störf, þjónustu og kostnaðarþætti. Það hefur þó 

valdið erfiðleikum hve mörg upplýsingakerfi eru notuð innan verkefnisins og hvað margir aðilar 

koma að verkefninu.  

4.1 STARFABANKI 

Á vefsíðunni www.lidsstyrkur.is hafa alls verið skráð 2.412 störf í starfabankann. Þar af eru 

1.486 af almennum vinnumarkaði, 854 frá sveitarfélögum og 72 frá ríkinu. 

Mynd 4: Sköpun starfa. Markmið og skráð störf í starfabanka Liðsstyrks 
Myndin sýnir uppsafnaðar tölur. 

 

 

 

Mynd 5: Sköpun starfa. Skipting eftir aðilum vinnumarkaðsins 
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Í starfsmiðlunarkerfi Vinnumálastofnunar höfðu í lok ágúst verið skráð 2.020 staðfest störf í 

starfabankann.  Skýringin á þeim mun sem þarna er á og skráðum heildarfjölda í starfabanka 

skýrist einkum af skráningarvillum sem hafa verið leiðréttar ásamt því að nokkur fjöldi starfa 

er afturkallaður án þess að fara í miðlun. 

Af þeim störfum sem til miðlunar koma hefur verið ráðið í 908 störf, 574 störf hafa verið 

afturkölluð af hálfu atvinnurekenda eða afskráð af miðlurum og því eru enn 538 störf skráð í 

miðlun sem óráðið er í. Hluti þeirra eru störf sem krefjast sérfræðiþekkingar sem ekki er til 

staðar í hópi atvinnuleitenda innan verkefnisins og mun því ekki takast að ráða í. 

 

Mynd 6: Afdrif skráðra starfa í starfsmiðlunarkerfi Vinnumálastofnunar 
Í lok ágúst 2013 höfðu í heildina verið skráð 2.020 störf sem skiptust á þennan hátt 

 
 

4.2 UPPLÝSINGAR UM ATVINNULEITENDUR 

 

Mynd 7: Fjöldi þeirra sem skráir sig af þeim sem eiga rétt 
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2.154 frá áramótum. Um 60% höfðu nýtt sér þann rétt sinn eða um 1.188 einstaklingar. 

Verkáætlun gerði ráð fyrir 90% skráningu svo hér er mikill munur á. Ekki er fullljóst hvað 
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ólíklegt að einhver hópur fólks hafi einfaldlega fundið sér vinnu sjálft þegar það stóð á þeim 

tímamótum að fullnýta bætur eða þurfa ella að taka fyrstu vinnu sem boðin er eins og raunin er 

í Liðsstyrk. Í öðru lagi kann að vera að einhverjir kjósi einfaldlega að nýta sér aðra 

framfærslukosti, s.s. tekjur maka, fremur en að þurfa að taka hvaða vinnu sem býðst og í þriðja 

lagi er sá möguleiki fyrir hendi að hér sé að finna vísbendingu um útbreiðslu svartrar 

atvinnustarfsemi, þ.e. að einhver fjöldi innan þessa hóps hafi hreinlega verið í svartri vinnu 

samhliða því að  atvinnuleysisbætur og hafi því ekki vilja til að þiggja nýja vinnu. 

Þeir einstaklingar sem höfðu um sl. áramót, eða það sem af er ársins, verið lengur en 42 mánuði 

á bótum eiga ekki rétt á biðstyrk úr Atvinnuleysistryggingasjóði. Þeim var hins vegar boðin 

þátttaka í Liðsstyrk þannig að sjóðurinn niðurgreiðir stofnkostnað við ný störf sem þeir eru 

ráðnir til. Fjöldi einstaklinga án biðstyrks sem skráðu sig í verkefnið var 425 í upphafi en hefur 

mjög farið lækkandi samhliða auknum fjölda ráðninga. Í ágústlok voru 159 einstaklingar í 

atvinnuleit innan Liðsstyrks, án þess að fá biðstyrk eða bætur. 

Þeir einstaklingar sem hafa fullnýtt sinn þriggja ára bótarétt og hafa verið án vinnu í 36-42 

mánuði, geta sótt um þátttöku í Liðsstyrk, og eiga þá rétt til sérstaks biðstyrks í allt að 6 mánuði 

eða þar til þeim býðst starf eða starfsendurhæfingarsamningur.  

Mynd 8: Fjöldi þátttakenda með og án biðstyrks  

 

Í ljósi þess hve vel gekk að fá störf inn í verkefnið og til að auka framboð af atvinnuleitendum 

í laus störf sem í sumum tilfellum var erfitt að manna, tók verkefnastjórn þá ákvörðun að að 

opna verkefnið fyrir þá einstaklinga sem höfðu nýtt 30-36 mánuði af bótarétt sínum og voru 

væntanlegir inn í það síðar á árinu 2013, áður en þeir fullnýta atvinnuleysisbótarétt sinn.  

Mynd 9 : Fjöldi þátttakenda á atvinnuleysisbótum (30-36 mánaða) 
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4.2.1 Kyn og ríkisfang 

Sérstaklega hefur verið fylgst með skráningum, þjónustu og ráðningu erlendra ríkisborgara í 

verkefninu en í upphafi heyrðust þær raddir að sá hópur ætti undir högg að sækja hvað varðar 

ráðningar og þjónustu. Í mars var hlutfall útlendinga í verkefninu 24% en hafði lækkað í 22% í 

ágúst 2013. Um ráðningartölur vísast til kafla um ráðningar og þjónustu. 

Mynd 10: Þjóðerni atvinnuleitenda í verkefni 

 

Með sama hætti var fylgst sérstaklega með kynjahlutföllum bæði í skráningu og ráðningum. 

Fleiri karlar hafa allt frá upphafi skráð sig í verkefnið og var hlutfall kvenna 41% í mars og 

hafði lækkað niður í 38% í ágúst.  

Mynd 11: Kyn atvinnuleitenda í verkefni 
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stofnunin skráð 1.776 slík viðtöl við 1.428 ráðþega stofnunarinnar innan verkefnisins en 

stofnunin einbeitti sér eingöngu að væntanlegum þátttakendum í Liðsstyrk á þessum tíma. 

STARF hafði á sama tíma tekið 227 viðtöl við 353 ráðþega sem félagið hafði í þjónustu. STARF 
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4.3.2 Vísað til vinnumiðlunar 

Almenna reglan er sú að öllum þeim sem ekki er vísað í starfsendurhæfingu er vísað til 

vinnumiðlunar. Þar hvílir sú skylda á einstaklingum sem sótt hafa um þátttöku í Liðsstyrk að 

þiggja tilboð um starf þegar það berst. 

4.3.3 Vísað til VIRK 

Frá upphafi hefur VMST vísað 89 einstaklingum í starfsendurhæfingu til VIRK en STARF 30. 

Samtals hefur því 119 verið vísað til VIRK. Virkir starfsendurhæfingarsamningar í lok ágúst 

2013 eru hins vegar einungis 25. 

4.3.4 Vísað til greiðslustofu 

Frá upphafi hefur  VMST vísað 187 máli til greiðslustofu og STARF 59 málum.  Í flestum 

tilfellum er um að ræða höfnun einstaklings á tilboði um starf, en aðrar ástæður geta t.d. verið 

að ekki næst í viðkomandi til að boða í ráðningarviðtal. Greiðslustofa hefur svipt 99 einstakling 

biðstyrk á grundvelli slíkra tilvísana. Í öðrum tilfellum hafa skýringar viðkomandi verið teknar 

gildar. 

4.3.5 Vísað til félagsþjónustu sveitarfélaga 

Ekki hefur verið haldið utan um fjölda staðfestinga til félagsþjónustu til félagsþjónustu 

sveitarfélaga af hálfu VMST um að bótarétti sé lokið og að viðkomandi hafi verið skráður í 

Liðsstyrk, en alls eru þær 34 hjá STARF. 

4.3.6 Starf með stuðningi 

Á 15. fundi verkefnastjórnar var fjallað um stöðu þeirra atvinnuleitenda innan verkefnisins sem 

ekki höfðu þá enn fengið ráðningu. Verkefnastjórnin samþykkti eftirfarandi tillögu: 

 

Framhald á næstu síðu 

 

Starf með stuðningi - Samþykkt verkefnastjórnar Liðsstyrks 14. júní 2013 

 

Þeir atvinnuleitendur sem skráð hafa sig í Liðsstyrk eru nú 474.  Þar af fengu 258 greiddan biðstyrk um 

síðustu mánaðarmót. Ljóst er að vaxandi hluti þeirra einstaklinga sem eftir eru í verkefninu hafa minni 

ráðningarhæfni eða starfshæfni en þeir sem hafa fengið ráðningu og það er mat ráðgjafa þörf sé á sértæku 
inngripi með meiri og einstaklingsmiðaðri þjónustu til að auka líkur á ráðningu fyrir þessa einstaklinga. 

Er slíkt í samræmi við tillögur undirhóps um málið. 

Í samræmi við þá umræðu  samþykkir verkefnastjórn Liðsstyrks eftirfarandi tillögu um  fyrirkomulag 
þessarar þjónusta, framkvæmd hennar og kostnað. 

Afmörkun hópsins, greining og ráðgjöf 

VMST: Ráðgjafar Vinnumálastofnunar hafa kallað alla skráða þátttakendur í Liðsstyrk í viðtal þar sem 

mat var lagt á þörf fyrir þjónustu. Ráðgjafar hafa greint þarfir þessara einstakling og flokkað í hópa sbr.  

lið 2, stafliði  a.i., a. ii  og a.iii. ásamt leið samkvæmt staflið b.    Um er að ræða tímabundið 
tilraunaverkefni um samstarf VMST annars vegar við VIRK og hins vegar við Reykjavíkurborg og önnur 

sveitarfélög innan Liðsstyrks þar sem markmiðið verður ávallt að koma einstaklingi aftur út á 
vinnumarkað í samstarfi við hann. 
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Reglulegt samráð verður haft við sérfræðinga frá Virk ef um er að ræða heilsubrests í víðtækum skilningi 

og líkur taldar á þörf fyrir starfsendurhæfingu sbr. leið 2.a.iii. Þegar um er að ræða einstaklinga með 

fulla starfshæfni en skerta ráðningarhæfni sem m.a. birtist í að viðkomandi hefur fengið fá eða engin 
atvinnutilboð þrátt fyrir að ferilskrá hafi ítrekað verið send á fyrirtæki verður samráð haft við 

Reykjavíkurborg/sveitarfélög um að bjóða viðkomandi starfstækifæri sbr. lið 2.a.i.  Lagt er til að slíkir 
samráðsfundir séu haldnir reglulega. Hugmyndin er sú að eftir þessi  ráðgjafaviðtöl og samráð um þá 

sem við á  sé tryggt að hver einstaklingur fái tilboð um þjónustu við hæfi.   Þannig beini VMST  í samráði 

við VIRK og sveitarfélög einstaklingum í mismunandi þjónustuleiðir sbr. lið 2.a.i. og 2.a.iii. sem taki mið 
af einstaklingsbundnum þörfum.  

STARF: STARF hefur greint sambærilegan hóp hjá sér og  og mun vísa þeim einstaklingum til 
sameiginlegs faghóps sem skipaður er af fulltrúum frá STARFI, VIRK og Reykjavíkurborg sem metur 

einstaklinga á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga og vísar þeim áfram í viðeigandi  leið þar sem 

markmiðið verður ávallt að koma einstaklingi aftur út á vinnumarkað í samstarfi við hann.  

Fyrirfram er gert ráð fyrir því að þessi hópur skiptist í þjónustu milli STARFs, VIRK og 

Reykjavíkurborgar/sveitarfélaga eftir  þörfum og stöðu einstaklinga innan hópsins. 

Innihald og úrræði 

Ávallt er litið svo á að um sé að ræða úrræði eða aðgerðir á sviði virkni eða starfsendurhæfingar vegna 

afleiðinga langtímaatvinnuleysis og gerður er samningur við viðkomandi einstakling þar um ferli með 
starfi sem lokamarkmið. Leiðir sem  að einstaklingum eru boðnar skv. framangreindu: 

 

 Starf hjá Reykjavíkurborg/sveitarfélögum. 

Fyrir einstaklinga með  fulla starfshæfni, en skerta ráðningarhæfni. Ráðgjafar borgarinnar 

taka við þessum hóp og finna vinnu. Liðsstyrkur greiðir styrk til borgarinnar með ráðningum, 

en borgin kostar stuðning. 

 Innleiðing í starf með sjálfstyrkingu, stuðningi og hvatningu við nýja innkomu á 

vinnumarkað. VMST og STARF. 

Fyrir einstaklinga sem eru á mörkum þess að hafa starfs- eða ráðningarhæfni og þurfa beinan 

stuðning ráðgjafa eða annars konar styrkingu samhliða ráðningum. Í boði fyrir alla sem eiga 

rétt á starfi með styrk, óháð biðstyrksrétti. Áætlaður heildarmeðalkostnaður er kr. 200.000 pr. 

einstakling sem lagt er til að verði millifært af starfsendurhæfingarlið Liðsstyrks, sbr. samþykkt 

stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs frá 15. nóvember í úrræðafé sjóðsins. Gert er ráð fyrir að 

um sé að ræða allt að 150 einstaklinga og að kostnaður muni því nema 30 m.kr.  

 Starfsendurhæfing. VIRK.   

Fyrir einstaklinga sem hafa glatað starfshæfni  vegna langtímaatvinnuleysis, flestir vegna 

andlegs heilsubrests í víðtækum skilningi, t.a.m. kvíða eða annarra slíkra þátta. Einstaklingur 

fær framfærslustyrk en VIRK greiðir kostnað við starfsendurhæfingarúrræði og ráðgjöf. 

 Meðferðarúrræði  

Einstaklingum í neyslu verði boðið upp á meðferð hjá SÁÁ. Sjúkrasjóðir styrki þá einstaklinga 

sem rétt eiga á meðan á 10 daga meðferð stendur með innlögn á Vog, en heimilt sé að greiða 

framfærslustyrk á meðan á eftirmeðferð stendur.  Fyrirfram sé gerður samningur um 

atvinnutengda endurhæfingu  ásamt fylgiskjali frá meðferðaraðila við einstakling um meðferðina 

sem þátt í ferli aukinnar starfsgetu, strax og eftirmeðferð lýkur þannig að ekki verði rof í ferlinu. 

Virk, VMST eða STARF taki við einstaklingum sem ljúka meðferð. 

 Starf sem lokamarkmið. 

Í öllum tilfellum verði tryggt að hægt verði að bjóða einstaklingi sex mánaða starf innan 

verkefnisins, annað hvort strax, sbr. e.1.  eða eftir 1-6 mánuði sbr. leiðir 2.a.ii, 2.a.iii og 2.b. 

Nauðsynlegar reglugerðarbreytingar verði gerðar til að slíkt sé mögulegt í samræmi við óskir 

verkefnastjórnar til Velferðarráðuneytis. 
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Framangreind tillaga hefur að óverulegu leyti komið til framkvæmda. Í 62. gr. laga um 

atvinnuleysistryggingar er kveðið á um að heimilt sé að veita styrki úr 

Atvinnuleysistryggingasjóði vegna þátttöku atvinnuleitenda, sem hafa fullnýtt rétt sinn 

samkvæmt lögunum, í starfs- og námstengdum vinnumarkaðsúrræðum í allt að tólf mánuði frá 

þeim tíma er þeir fengu síðustu greiðslu atvinnuleysisbóta. Ljóst er að slíkt takmarkar verulega 

möguleika VMST og STARFs til að þjónusta atvinnuleitendur í þessari stöðu. 

4.4 RÁÐNINGAR 

Helsti árangursmælikvarði verkefnisins eru fjöldi ráðninga í samhengi við fjölda 

atvinnuleitenda sem skráðir eru í verkefnið. Þetta samhengi má sjá á eftirfarandi mynd sem 

sýnir samanlagðan fjölda þeirra sem hafa farið af skrá vegna átaksins og þá sem sótt hafa um 

þátttöku í því og eru enn án ráðningar.  

Mynd 12: Fjöldi innan verkefnis með og án biðstyrks og afgreiddir einstaklingar 
Einstaklingar með og án biðstyrks innan verkefnis 

 
 

Sé þeim atvinnuleitendum bætt við sem enn eru á atvinnuleysisskrá, sbr. mynd 13, en hafa verið 

teknir inn í Liðsstyrk (30-36 mánuðir án vinnu), má sjá samhengi heildarfjölda í verkefninu 

miðað við árangur í ráðningum og úrræðum.  

Ráðningar eru samtals 877, en þar af eru 42 samningar sem gerðir hafa verið við einstaklinga 

innan Liðsstyrks sem hefðbundnir starfsþjálfunarsamningar.2 Einungis 25 einstaklingar voru 

með virka starfsendurhæfingarsamninga í lok ágúst en vinnumiðlarar og ráðgjafar hafa vísað 

119 einstaklingum í þjónustu þangað frá áramótum. 

Vinnumiðlarar og ráðgjafar hafa samtals vísað 246 málum til greiðslustofu sem hefur svipt 99 

einstaklinga biðstyrk vegna þess að þeir hafa ekki tekið þátt í verkefninu með fullnægjandi 

hætti, t.a.m. með því að hafna starfi. 

                                                      
2 Auk þess hafa nokkrir einstaklingar verið ráðnir til starfa sem komið hafa í starfabanka, án þess að fullnægja 

skilyrðum verkefnisins um 30 mánuði án vinnu og hafa því verið skemur á bótum. Þeir eru ekki taldir hér með en 

það skýrir mun á ráðningum hér og fjölda starfa sem ráðið hefur verið í á bls 14. 
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Mynd 13: Heildarfjöldi atvinnuleitenda innan Liðsstyrks 
Einstaklingar með og án biðstyrks auk einstaklinga í Liðsstyrk sem eru enn á atvinnuleysisskrá (36-36 mán.) 

 
 

Út frá þessum upplýsingum má sjá að samhliða ráðningum, starfsendurhæfingarsamningum og 

frávísunum fækkar þeim sem bíða ráðningar stöðugt og voru þeir í lok ágúst 843. Þá var 

samanlagður fjöldi þeirra sem höfðu verið ráðnir í störf, voru á starfsendurhæfingarsamningi 

eða hafði verið vísað úr verkefninu samtals 1.001. 

Mynd 14: Fjöldi í atvinnuleit innan Liðsstyrks og fjöldi afgreiddra einstaklinga 

 
 

4.4.1 Ráðningar sem hlutfall af störfum 

Þann 31. ágúst sl. höfðu 2.116 störf verið skráð í vinnumiðlunarkerfi úr starfabanka. Þá höfðu 

sem fyrr sagði alls verið ráðnir 8773 einstaklingar og er því ráðningarhlutfallið í innkomnum 

störfum 41%. 

                                                      
3 Inn í samtölur um fjölda ráðninga hjá VMST, STARF og Reykjavíkurborg vantar sem fyrr sagði 42 

einstaklinga þar sem ráðningarsamningar voru skráðir utan verkefnis sem hefðbundnir starfsþjálfunarsamningar. 
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4.4.2 Ráðningar hjá VMST 

Í ágústlok 2013 hafði Vinnumálastofnun ráðið 507 einstaklinga í starf innan Liðsstyrks.  

Mynd 15: VMST Heildarfjöldi ráðninga 
Myndin sýnir uppsafnaðar tölur 

 
 

Þegar litið er til einstakra starfsstöðva stofnunarinnar er eðli málsins samkvæmt nokkur munur 

á virkni þeirra og þátttöku í verkefninu, enda atvinnuástand mjög mismunandi á hverju 

landsvæði fyrir sig. 

 

Tafla 3: Ráðningar VMST eftir starfsstöðvum 

 febrúar mars apríl maí júní júlí ágúst 

VMST höfuðborg 29 78 149 209 232 323 332 

VMST Vesturland 7 9 16 22 26 29 29 

VMST Vestfirðir 1 1 1 1 1 3 4 

VMST Norðurland vestra 0 0 0 0 0 4 4 

VMST Norðurland eysta 2 6 14 28 30 34 35 

VMST Austurland 0 0 4 6 7 8 8 

VMST Suðurland 4 10 15 32 38 38 38 

VMST Suðurnes 8 18 38 44 47 57 57 

VMST Heildarfjöldi ráðninga 51 122 237 342 384 496 507 

        

4.4.3 Ráðningar hjá STARF 

Í lok ágúst hafði  STARF ráðið 176 einstaklinga samanber mynd 16. Einnig má sjá þróun 

ráðninga hjá einstökum starfsstöðvum innan félagsins í töflu 4 hér á eftir. 

Mynd 16: Heildarfjöldi ráðninga hjá STARF  
Myndin sýnir uppsafnaðar tölur 
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Tafla 4: Ráðningartölur og þróun ráðningar á starfsstöðvum STARFS 
Taflan sýnir uppsafnaðar tölur  

 febrúar mars apríl maí júní júlí ágúst 

STARF VR 10 20 43 72 78 104 104 

STARF Borgartún 0 0 1 10 10 14 15 

STARF Austurland 4 4 8 14 14 13 13 

STARF Suðurnes 8 13 22 32 40 44 44 

 

4.4.4 Ráðningar hjá Reykjavíkurborg og öðrum sveitarfélögum 
Reykjavíkurborg hafði í lok ágúst ráðið 152 manns innan verkefnisins. 

 

Mynd 17: Heildarfjöldi ráðninga í Reykjavík 
Myndin sýnir uppsafnaðar tölur 

 
 

Samtals höfðu sveitarfélögin í lok ágúst ráðið 288 einstaklinga með beinum hætti auk ráðninga 

almennra félagasamtaka á þeirra vegum og byggðasamlaga. Nánar er gert grein fyrir hvernig 

þær ráðningar skiptust milli sveitafélaga í töflu 5. 

 

Tafla 5: Ráðningar sveitarfélaga vegna verkefnisins  
Auk neðangreindra sveitarfélaga voru nokkur smærri sveitarfélög sem skráðu inn störf án ráðninga 

Sveitarfélag Skráð störf Ráðningar Sveitarfélag Skráð störf Ráðningar 

Reykjavík 421 152 Fjarðabyggð 3 3 

Reykjanesbær 35 17 Borgarbyggð 4 3 

Hafnafjörður 65 16 Grindavík 6 2 

Kópavogur 92 11 Hörgársveit 10 2 

Akureyri 23 9 Mosfellsbær 14 2 

Akranes 11 8 Garður 4 2 

Hveragerði 8 8 Fjallabyggð 3 2 

Árborg 10 7 Norðurþing 1 1 

Garðabær 15 7 Reykhólahreppur 1 1 

Sandgerði 7 6 Seltjarnarnes 7 4 

Vogar 4 4 Þingeyjarsveit 1 1 

Seyðisfjörður 7 3    
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4.4.5 Ráðningar eftir tímalengd atvinnuleysis 

Heildarfjöldi ráðninga þeirra sem lokið hafa bótarétti sínum er 467 hjá VMST, 149 hjá 

Reykjavíkurborg,  og 112 hjá STARF. Nánar er gert grein fyrir ráðningum eftir 

þjónustueiningum og tímalengd atvinnuleysis í töflu 6.4  

 

Tafla 6: Heildartölur ráðninga eftir tímalengd atvinnuleysis og þjónustueiningum 

Þjónustueining 36 mánuðir + Minna en 36 mánuðir Samtals 

VMST:       

Austurland 3 5 8 

Höfuðborgarsvæðið 254 95 349 

Norðurland eystra 12 23 35 

Norðurland vestra 2 2 4 

Suðurland 25 15 40 

Suðurnes 43 14 57 

Vestfirðir 1 3 4 

Vesturland 15 17 32 

STARF:    

Samiðn 8 8 16 

Starf Austurland 7 7 14 

Starf Suðurnes 27 17 44 

VR 70 30 100 

Reykjavíkurborg: 149 19 168 

Samtals 616 255 871 

 

4.4.6 Ráðningar eftir ríkisfangi 

Tæpur fjórðungur þeirra sem ráðnir hafa verið innan átaksins, miðað við lok ágúst 2013, eru 

erlendir ríkisborgarar og er það í góðu samræmi við fjölda skráðra í verkefnið þar sem erlendir 

ríkisborgarar voru í upphafi 24% skráðra en það hlutfall hefur nú lækkað í 22%. Því má segja 

að ráðningar erlendra hafi í heild verið eilítið hærra en hlutfall þeirra. 

  

Mynd 18: Ráðningar eftir ríkisfangi 

 

                                                      
4 Inn í þessar tölur vantar hefðbundna starfsþjálfunarsamninga sem ekki voru skráðir sem Liðsstyrkssamingar en 

gerðir við Liðsstyrksfólk. Þá er ljóst að nokkrar starfsstöðvar hafa ráðið atvinnuleitendur sem verið hafa á bótum 

skemur en 30 mánuði í Liðsstyrksstörf og áttu því ekki rétt til slíkra starfa. Þau eru sem fyrr sagði ekki talin hér 

með.  

 

632; 76%

203; 24%
Íslenskt ríkisfang

Erlent ríkisfang
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4.4.7 Ráðningar eftir kyni 

Heldur færri konur hafa verið ráðnar til starfa en hlutfall þeirra, miðað við tölur frá lok ágúst 

2013.  Í upphafi voru konur 41% skráðra í átakið en það hlutfall hefur lækkað í 38%. Konur  

eru hins vegar 37% ráðinna einstaklinga. 

 

Mynd 19: Ráðningar eftir kyni 
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5 KOSTNAÐARÞÆTTIR 

 

5.1 ÁFALLINN KOSTNAÐUR MIÐAÐ VIÐ 31. ÁGÚST 2013 

 

Biðstyrkur  

Áætlaður heildarkostnaður skv. verkáætlun 240.000.000 kr. 

Áætlaður kostnaður til 31. ágúst skv. verkáætlun 240.000.000 kr. 

Áfallinn kostnaður 31. ágúst  332.466.305 kr. 

Áfallinn kostnaður sem hlutfall af heildaráætlun 139% 

Eftir af heildaráætlun -92.466.305 kr. 

 

Starfsendurhæfing  

Áætlaður heildarkostnaður skv. verkáætlun  390.000.000 kr. 

Áætlaður kostnaður til 31. ágúst skv. verkáætlun 260.000.000 kr.      

Áfallinn kostnaður 31. ágúst  31.171.063 kr.  

Áfallinn kostnaður sem hlutfall af heildaráætlun 8,0% 

Eftir af heildaráætlun 358.828.937 kr.      

 

Styrkur með starfi  

Áætlaður heildarkostnaður skv. verkáætlun 1.660.000.000 kr.      

Áætlaður kostnaður til 31. ágúst skv. verkáætlun 1.227.600.000 kr.  

Áfallinn kostnaður við ráðningar til 31. ágúst 598.734.000 kr.  

Áætlaðar skuldbindingar við gerða samninga út árið 931.860.000 kr.      

Áfallinn kostnaður sem hlutfall af heildaráætlun 49% 

Eftir af heildaráætlun                 1.061.266.000 kr.      

 

Heildarkostnaður verkefnis  

Áætlaður heildarkostnaður skv. verkáætlun 2.290.000.000 kr.      

Áfallinn kostnaður 31. ágúst  962.371.368 kr.      

Eftir af heildaráætlun 1.327.628.632 kr.      
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5.2 SKULDBINDINGAR ÚT ÁRIÐ OG INN Á ÁRIÐ 2014 

Eins og fram kemur í kafla 5.1 hér að framan var áfallinn kostnaður vegna biðstyrkja, 

starfsþjálfunarkostnaðar og styrkja með starfi 31. ágúst sl. 962.371.368 kr. 

Vinnumálastofnun hefur enduráætlað kostnað út frá framangreindum tölum og áætluðu 

umfangi verkefnisins út tíma þess. Gert er ráð fyrir að samningar í september og október verði 

75 í hvorum mánuði en að fjöldi þeirra verði 90 í nóvember og desember og er þar einkum horft 

til ráðninga sveitarfélaga. 

Samkvæmt þessu, að teknu tilliti til áfallins og áætlaðs kostnaðar við þegar gerða samninga, er 

gert ráð fyrir að heildarkostnaður verkefnisins vegna biðstyrkja, starfsþjálfunarkostnaðar og 

styrkja með starfi verði 1.140 m.kr. í stað 2.290 m.kr. Af þeim kostnaði er gert ráð fyrir að 211 

m.kr. falli á Atvinnuleysistryggingasjóð á árinu 2014.  
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6 MAT Á ÁRANGRI  

VIÐHORFSKANNANIR 

 

 

Maskína gerði viðhorfskönnun á meðal þeirra tveggja hópa sem nýtt hafa sér Liðsstyrk, 

atvinnurekenda og atvinnuleitenda. Könnunin var lögð fyrir í tveimur lotum, fyrir 

atvinnurekendur á tímabilinu 22. maí til 2. júní 2013 og fyrir atvinnuleitendur á tímabilinu17. 

maí til 2. júní 2013. Svarhlutfall meðal atvinnurekenda var 68,5% og meðal atvinnuleitenda 

68,7%.  

 

 

Tafla 7: Úrtak og svörun í viðhorfskönnun atvinnurekenda og atvinnuleitenda 

Úrtak og svörun Atvinnurekendur Atvinnuleitendur 

Upphaflegt úrtak 650 517 

Tala ekki íslensku 1 46 

Geta ekki tekið þátt 2 4 

Endanlegt úrtak 628 444 

Næst ekki í 189 102 

Neita að svara 9 37 

Fjöldi svarenda 430 305 

 

 

6.1 MÆLING Á VIÐHORFI ATVINNUREKENDA  

Atvinnurekendur sem hafa tekið þátt í verkefninu eru almennt ánægðir með skráningu starfa í 

starfabanka og ánægðir með Liðsstyrk, sjö af hverjum tíu segja að kynningarefni átaksins hafi 

nýst mjög eða fremur vel og sama hlutfall hefur mikla trú á verkefninu. Um þrír af hverjum 

fjórum eru ánægðir með verkefnið í heild og um 90% atvinnurekenda eru ánægðir með viðmót 

starfsfólks VMST og STARF. Sérstaka athygli vekur að um þrír af hverjum fjórum eru ánægðir 

með þá starfsmenn sem þeir réðu innan verkefnisins á meðan einungis einn af hverjum tíu er 

óánægður með ráðinn starfsmann. Hér á eftir er gerð grein fyrir völdum spurningum og 

niðurstöðum úr könnun á viðhorfi atvinnurekenda. Skýringar í texta við hverja spurningu eru 

frá Maskínu og niðurstöður könnunarinnar í heild eru birtar í fylgiskjali nr. 15.  
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Sp. 3:  Myndir þú segja að kynningarefni um verkefnið Liðsstyrk hafi nýst 

fyrirtækinu/stofnuninni vel eða illa? 

Af þeim atvinnurekendum sem séð hafa kynningarefni um Liðsstyrk segja meira en sjö af 

hverjum tíu að það hafi nýst fyrirtækinu vel, þar af segja 41-42% fremur vel. Rúm 6% segja að 

kynningarefnið hafi nýst illa. Næstum 12% hafa ekki séð neitt kynningarefni um verkefnið.  

Meðaltalið á kvarðanum 1-5, þar sem 1 þýðir mjög illa og 5 mjög vel, er tæplega 4 sem þýðir 

að hópum finnst að meðaltali kynningarefnið hafa nýst fremur vel. 

Þeir sem eru ánægðir eða hafa trú á verkefninu segja í meiri mæli en hinir að kynningarefnið 

hafi nýst þeim betur en þeim sem ekki hafa ráðið.  

Sp. 4: Almennt séð hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með verkefnið Liðsstyrk? 

 

Næstum þrír af hverjum fjórum atvinnurekendum sem þátt taka segjast vera ánægðir með 

verkefnið en næstum einn af hverjum tíu er óánægður. Meðaltalið er um fjórir sem þýðir að 

hópurinn er að meðaltali „fremur ánægð(ur)“  með verkefnið. 

Þeir sem hafa  trú á verkefninu eða hafa ráðið í gegnum það eru ánægðari en viðmiðunarhópar 

Fjöldi %

Mjög vel (5) 107 28,9

Fremur vel (4) 154 41,6

Í meðallagi vel/ illa (3) 88 23,8

Fremur illa (2) 14 3,8

Mjög illa (1) 7 1,9

Gild svör 370 100,0

Fjöldi %

Gild svör 370 86,0 Meðaltal 3,92

Hef ekki séð neitt kynningarefni um Liðsstyrk 50 11,6 Staðalfrávik 0,92

Svöruðu ekki 10 2,3

Heildarfjöldi 430 100,0

Sp. 3. Myndir þú segja að kynningarefni um verkefnið Liðsstyrk haf i nýst  fyrirtækinu/stofnuninni 

vel eða illa?

28,9%

41,6%

23,8%

3,8% 1,9%

Af þeim atvinnurekendum sem séð hafa kynningarefni um Liðsstyrk segja meira en sjö af hverjum tíu að það hafi nýst fyrirtækinu

vel, þar af segja 41-42% fremur vel. Hátt í 6% segja að kynningarefnið hafi nýst illa. Næstum 12% hafa ekki séð neitt

kynningarefni um verkefnið. Meðaltalið, á kvarðanum 1-5, þar sem 1 þýðir mjög illa og 5 mjög vel, er tæplega 4 sem þýðir að að

meðaltali f innst hópum kynningarefnið hafa nýst tæplega „fremur vel“.

Þeir sem eru ánægðir eða hafa trú á verkefninu segja í meiri mæli en hinir að kynningarefnið hafi nýsts þeim vel eins og sjá má á

næstu síðu. Sama er að segja um þá sem ráðið hafa í gegnum verkefnið, en kynningarefniðhefur nýst þeim betur en þeim sem ekki

hafa ráðið.

Fjöldi %

Mjög ánægð(ur) 176 42,1

Fremur ánægð(ur) 131 31,3

Í meðallagi ánægð(ur)/ óánægð(ur) 71 17,0

Fremur óánægð(ur) 25 6,0

Mjög óánægð(ur) 15 3,6

Gild svör 418 100,0

Fjöldi %

Gild svör 418 97,2 Meðaltal 4,02

Svöruðu ekki 12 2,8 Staðalfrávik 1,07

Heildarfjöldi 430 100,0

Sp. 4. Almennt  séð hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með verkefnið Liðsstyrk?

42,1%

31,3%

17,0%

6,0%
3,6%

Næstum þrír af hverjum fjórum atvinnurekendum sem þátt taka segjast vera ánægðir með verkefnið en næstum einn af

hverjum tíu er óánægður. Meðaltalið er um 4 sem þýðir að hópurinn er að meðaltali „fremur ánægð(ur)“ með verkefnið.

Þeir sem hafa trú á verkefninu eða hafa ráðið í gegnum það eru ánægðari en viðmiðunarhópar – sjáá næstu síðu.
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Sp. 5:  Hefur þú almennt mikla eða litla trú á verkefninu Liðsstyrk? 

 

Á bilinu 72-73% svarenda hafa mikla trú á verkefninu Liðsstyrk en 9-10% hafa litla trú á því.  

Meðaltalið er rösklega 3,9 sem þýðir að hópurinn hefur tæplega fremur mikla trú á verkefninu 

Liðsstyrk. 

Sem fyrr eru það þeir sem almennt eru ánægðir með verkefnið og hafa ráðið starfsfólk sem hafa 

meiri trú en viðmiðunarhópar. 

Sp. 6 Hversu líklegur eða ólíklegur ertu til að mæla með verkefninu Liðsstyrk við aðra 

atvinnurekendur? 

 

 

Að meðaltali eru atvinnurekendur „fremur líklegir“ til að mæla með verkefninu Liðsstyrk við 

aðra atvinnuleitendur, þar sem meðaltalið er rétt tæplega fjórir. Rúmlega 73% eru líkleg til að 

mæla með verkefninu, en 14-15% eru ólíkleg.   

Það eru þeir sem hafa ráðið sem eru almennt ánægðir með verkefnið og hafa trú á því sem eru 

líklegri en viðmiðunarhópar til að mæla með verkefninu. 

Fjöldi %

Mjög mikla 138 33,1

Fremur mikla 168 40,3

Í meðallagi mikla/ lit la 72 17,3

Fremur lit la 22 5,3

Mjög lit la 17 4,1

Gild svör 417 100,0

Fjöldi %

Gild svör 417 97,0 Meðaltal 3,93

Svöruðu ekki 13 3,0 Staðalfrávik 1,04

Heildarfjöldi 430 100,0

Sp. 5. Hefur þú almennt  mikla eða lit la t rú á verkefninu Liðsstyrk?

33,1%

40,3%

17,3%

5,3%
4,1%

Á bilinu 72-73% svarenda hafa mikla trú á verkefninu Liðsstyrk en 9-10% hafa lit la trú á því. Meðaltalið er rösklega 3,9,

sem þýðir að hópurinn hefur tæplega „fremur mikla“ trú á verkefninu Liðsstyrk.

Sem fyrr eru það þeir sem almennt eru ánægðir með verkefnið og hafa ráðið starfsfólk sem hafa meiri trú en

viðmiðunarhópar.

Fjöldi %

Mjög líkleg(ur) 188 44,4

Fremur líkleg(ur) 122 28,8

Í meðallagi líkleg(ur)/ ólíkleg(ur) 52 12,3

Fremur ólíkleg(ur) 35 8,3

Mjög ólíkleg(ur) 26 6,1

Gild svör 423 100,0

Fjöldi %

Gild svör 423 98,4 Meðaltal 3,97

Svöruðu ekki 7 1,6 Staðalfrávik 1,21

Heildarfjöldi 430 100,0

Sp. 6. Hversu líkleg(ur) eða ólíkleg(ur) ertu t il að mæla með verkefninu Liðsstyrk við aðra 

atvinnurekendur?

44,4%

28,8%

12,3%

8,3%

6,1%

Að meðaltali eru atvinnurekendur „fremur líklegir“ t il að mæla með verkefninu Liðsstyrk við aðra atvinnuleitendur, þar

sem meðaltalið er rétt tæplega 4. Rúmlega 73% eru líkleg til að mæla með verkefninu, en 14-15% eru ólíkleg.

Það eru þeir sem hafa ráðið, eru almennt ánægðir með verkefnið og hafa trú á því sem eru líklegri en viðmiðunarhópar til

að mæla með verkefninu.
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Sp. 8: Hversu gott eða slæmt finnst þér viðmót starfsfólks Vinnumálastofnunar/STARF 

vera í tengslum við verkefnið Liðsstyrk? 

 

Næstum 87% finnst viðmótið sem þau fá hjá starfsfólki í tengslum við verkefnið Liðsstyrk gott, 

en næstum 3% finnst það slæmt. Meðaltalið er fremur hátt, eða næstum 4,4. 

Sp. 10: Ertu óánægður eða ánægður með starfsmanninn/starfsmennina sem þú hefur 

ráðið í gegnum verkefnið Liðsstyrk? 

 

 

Rúmlega einn af hverjum þremur svarendum fengu ekki að svara þessari spurningu, þar sem 

þeir höfðu ekki ráðið starfsmann í gegnum Liðsstyrk, en af þeim sem svara eru meira ein þrír 

af hverjum fjórum ánægðir með starfsmanninn/starfsmennina sem þeir hafa ráðið en rúm 10% 

eru óánægð. Segja má að svarendur séu að meðaltali fremur ánægðir með 

starfsmanninn/starfsmennina. 

  

Fjöldi %

Mjög gott 220 53,3

Fremur gott 138 33,4

Í meðallagi gott/ slæmt 43 10,4

Fremur slæmt 9 2,2

Mjög slæmt 3 0,7

Gild svör 413 100,0

Fjöldi %

Gild svör 413 96,0 Meðaltal 4,36

Svöruðu ekki 17 4,0 Staðalfrávik 0,81

Heildarfjöldi 430 100,0

Sp. 8 . Hversu got t  eða slæmt f innst  þér viðmót starfsfólks Vinnumálastofnunar/STARFs vera í 

tengslum við verkefnið Liðsstyrk?

53,3%

33,4%

10,4%
2,2% 0,7%

Næstum 87% finnst viðmótið sem þau fá hjá starfsfólki í tengslum við verkefnið Liðsstyrk gott, en næstum 3% finnst það

slæmt. Meðaltalið er fremur hátt, eða næstum 4,4, en meðaltal er venjulega hátt á þessari spurningu.

Fjöldi %

Mjög ánægð(ur) 120 42,4

Fremur ánægð(ur) 94 33,2

Í meðallagi ánægð(ur)/ óánægð(ur) 40 14,1

Fremur óánægð(ur) 10 3,5

Mjög óánægð(ur) 19 6,7

Gild svör 283 100,0

Fjöldi %

Gild svör 283 65,8 Meðaltal 4,01

Fengu ekki spurningu* 58 13,5 Staðalfrávik 1,15

Misánægðir með starfsmenn 22 5,1

Svöruðu ekki 67 15,6

Heildarfjöldi 430 100,0

Sp. 10. Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með starfsmanninn/starfsmennina sem þú hefur ráðið í 

gegnum verkefnið Liðsstyrk?

42,4%

33,2%

14,1%

3,5%
6,7%

Rúmlega einn af hverjum þremur svarendum fengu ekki eða svara ekki þessari spurningu en af þeim sem svara eru meira en

þrír af hverjum fjórum ánægðir með starfsmanninn/ -mennina sem þeir hafa ráðið en rúm 10% eru óánægð. Segja má að

svarendur séu að meðaltali fremur ánægðir með starfsmanninn/-mennina.

* Þeir sem sögðust ekki haf a ráðið st arf sm ann í gegnum Liðsst yrk (sp9)

f engu ekki þessa spurningu.
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Sp. 14: Hversu hæfir eða óhæfir voru þessir atvinnuleitendur til að gegna því starfi sem 

um var að ræða? 

 

Aðeins þeir sem höfðu fengið atvinnuleitenda í viðtal en ekki ráðið starfsmann í gegnum 

Liðsstyrk fengu þessa spurningu. Það er ljóst að þeir sem ekki hafa ráðið starfsmann telja í 

flestum tilvikum að þeir umsækjendur sem þeir hafi hitt hafi ekki verið nógu hæfir því enginn 

segir „mjög hæf(ur)“ en þrír af þrettán segja „fremur hæfir“. 

Á næstu síðum kemur fram hver ástæða þess er að menn hafi ekki ráðið starfsfólk í gegnum 

verkefnið og þar kemur í ljós að í flestum tilvikum er það vegna þess að „rétta“ fólkið finnst 

ekki. Þar sem fáir svara spurningunni eru svörin ekki greind eftir bakgrunni. 

 

 

  

Fjöldi %

Fremur hæfir 3 23,1

Í meðallagi hæfir/ óhæfir 3 23,1

Fremur óhæfir 5 38,5

Mjög óhæfir 2 15,4

Gild svör 13 100,0

Fjöldi %

Gild svör 13 3,0

Fengu ekki spurningu* 411 95,6

Svöruðu ekki 6 1,4

Heildarfjöldi 430 100,0

Sp. 14. Hversu hæf ir eða óhæfir voru þessir atvinnuleitendur t il að gegna því starf i sem um var að 

ræða?

23,1%

23,1%38,5%

15,4%

Það er ljóst að þeir sem ekki hafa ráðið starfsmann telja í f lestum tilvikum að þeir umsækjendur sem þeir hafi hitt hafi ekki

verið nógu hæfir því enginn segir „mjög hæf(ur)“ en þrír af 13 segja „fremur hæfir“.

Á næstu síðum kemur fram hver ástæða þesser að menn hafi ekki ráðið starfsfólk í gegnum verkefnið og þar kemur í ljóst

að í flestum tilvikum er það vegna þessað „rétta“ fólkið finnst ekki.

Þar sem fáir svara spurningunnieru svörin ekkigreind eftir bakgrunni.

* Aðeins þei r sem höf ðu f engið at vinnuleit anda í v iðt al (sp.12) en ekki

ráðið st arf smann í gegnum Liðsst yrk (sp.9) f engu þessa spurningu.
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Sp. 16 Hvað af eftirtöldu eru ástæður þess að þú hefur ekki ráðið starfsmann í gegnum  

verkefnið? 

 

 

 

Fjöldi % %

svara svarenda svara

Atvinnuleitendur uppfylltu ekki skilyrði eða 

hæfniskröfur í það starf sem ráða átt i í
20 35,7 27,4

Þjónusta Vinnumálastofnunar og/ eða STARFs ekki 

nógu góð
13 23,2 17,8

Tímaskortur hjá fyrirtækinu/ stofnuninni t il að 

ganga frá ráðningum
8 14,3 11,0

Breytingar hjá fyrirtæki/ stofnun eða 

fyrirtæki/ stofnun hætti við ráðningu
7 12,5 9,6

Vinnumálastofnun og/ eða STARF höfðu ekki 

samband
6 10,7 8,2

Annað* 19 33,9 26,0

Gild svör* * 73 130,4 100,0

Fjöldi %

Gildir svarendur 56 13,0

Fengu ekki spurningu* * * 370 86,0

Svöruðu ekki 4 0,9

Heildarfjöldi 430 100,0

Sp. 16. Hvað af  ef t irtöldu eru ástæður þess að þú hefur ekki ráðið starfsmann í gegnum verkefnið 

Liðsstyrk

Í þessari spurningu voru þeir sem ekki hafa ráðið í gegnum verkefnið

Liðsstyrk beðnir segja til um hvort ofangreindir kostir væru ástæða þess

að þeir hafa ekki ráðið. Merkja mátti við marga kosti, en stærsti hópurinn

nefnir að atvinnuleitendur uppfylli ekki skilyrði eða hæfniskröfur.

35,7

23,2

14,3

12,5

10,7

33,9

0 50

* Annað

 Annar aðili ráðinn.

 Atvinnuleitendur höfðu ekki áhuga á 

starf inu.

 Engin áhugi hjá starfsmönnum.

 Engin verið í boði.

 Enginn hafði áhuga.

 Enginn þeirra sem kom í viðtal virt ist 

vera hæfur t il að starfa.

 Fengum fáar umsóknir (eina nánar 

t iltekið) og náðum aldrei sambandi við 

þá manneskju.

 Fékk ekki að ráða starfmann.

 Fólk er ekki að svara okkur.

 Fundum starfsmann annar staðar.

 Hefði ekkert farið í gegnum Liðstyrk 

hefði ég fengið listann sem ég bað um í 

upphafi.

 Var enginn á svæðinu.

 Var skýrt í fyrri spurningu.

 Viðkomandi mætir ekki í boðað viðtal.

 Vildi enginn vinnu, vildu komast hjá því 

að  vinna.

 Það kom enginn frá Liðsstyrk í viðtal.

 Þurft i í styttri t íma en boðið var upp á.

* * * Aðeins þeir sem höf ðu ekki ráð ið st arf smann í gegnum Liðsst yrk (sp.9) f engu

þessa spurningu.

* * Hér var hægt að nef na f leir i en e inn svarmöguleika, þv í eru f le ir i sv ör en

svarendur.
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6.2 MÆLING Á VIÐHORFI ATVINNULEITENDA 

 

Ánægja atvinnuleitenda með verkefnið er einnig mikil, þótt hún sé ekki eins mikil og meðal 

atvinnurekenda. Í því sambandi er rétt að hafa í huga að verkefnið felur í sér ákveðna þvingun 

gagnvart atvinnuleitendum sem ekki er heimilt að hafna tilboði um vinnu innan þess án 

afleiðinga.  

Tæplega 60% atvinnuleitenda eru ánægðir með verkefnið en 18% óánægðir, um tveir þriðju eru 

ánægðir með viðmót starfsfólks, en þeir sem hafa synjað starfstilboði eru óánægðari en hinir. 

Þeir sem eru þjónustaðir hjá STARF eru ánægðari en þeir sem eru hjá Vinnumálastofnun. Af 

þeim sem ekki hafa fengið starf hafa 36% þá trú að þeir munu fá starf innan átaksins. Þá er 

sérlega jákvætt að 84% þeirra sem hafa fengið ráðningu í starf, eru ánægðir með starf sitt en 

einungis 13% óánægðir. Hér á eftir er gerð grein fyrir völdum spurningum og niðurstöðum úr 

könnun á viðhorfi atvinnuleitenda. Skýringar í texta við hverja spurningu eru frá Maskínu og 

niðurstöður könnunarinnar í heild eru birtar í fylgiskjali nr. 15.   

 

Sp. 1: Almennt séð hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með verkefnið Liðsstyrk? 

 

 

Á bilinu 58-59% atvinnuleitenda í verkefninu Liðsstyrkur eru ánægð með verkefnið, en um 

18% eru óánægð. Meðaltalið er 3,6 sem þýðir að það er nálægt því að vera mitt á milli „fremur 

ánægð(ur) og “í meðallagi“ 

Það kemur kannski ekki á óvart að það er hópurinn sem búinn er að fá vinnu sem er ánægðastur 

með verkefnið en þeir eru langóánægðastir sem hafa synjað starfi gegnum verkefnið Liðsstyrk. 

Þetta má sjá á næstu síðu. 

 

Fjöldi %

Mjög ánægð(ur) 86 29,1

Fremur ánægð(ur) 87 29,4

Í meðallagi 70 23,6

Fremur óánægð(ur) 25 8,4

Mjög óánægð(ur) 28 9,5

Gild svör 296 100,0

Fjöldi %

Gild svör 296 97,0 Meðaltal 3,60

Svöruðu ekki 9 3,0 Staðalfrávik 1,25

Heildarfjöldi 305 100,0

Sp. 1. Almennt  séð hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með verkefnið Liðsstyrk?

29,1%

29,4%

23,6%

8,4%

9,5%

Á bilinu 58-59% atvinnuleitenda í verkefninu Liðsstyrkur eru ánægð með verkefnið, en um 18% eru óánægð. Meðaltalið

er 3,6 sem þýðir að það er nálægt því að vera mitt á milli „fremur ánægð(ur)“ og „í meðallagi“.

Það kemur kannski ekki á óvart að það er hópurinn sem búinn er að fá vinnu sem er ánægðastur með verkefnið en þeir eru

langt óánægðastir sem hafa synjað starf i í gegnum verkefnið Liðsstyrk. Þetta má sjá á næstu síðu.
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Sp. 2: Hversu gott eða slæmt finnst þér viðmót starfsfólks VMST/STARF 

vera í tengslum við verkefnið Liðsstyrk?   

Næstum tveim af hverjum þremur þátttakendum finnst viðmót starfsfólks vera gott þar af segja 

um 38% mjög gott. Meðaltalið er tæplega 3,9 sem þýðir að það er næstum „fremur gott“. Þetta 

meðaltal er þó fremur lágt miðað við það sem gengur og gerist í fyrirtækjum og stofnunum þar 

sem meðaltalið er oft í kringum 4,5. 

Þeir sem hafa synjað starfi finnst viðmótið mun verra en hinum hópunum. Þeir sem eru 

þjónustaðir af STARFI finnst viðmótið betra en þeir sem eru í þjónustu hjá Vinnumálastofnun. 

  

Sp. 3: Hefur þú verið boðuð/boðaður í  atvinnuviðtal í  gegnum verkefnið 

Liðsstyrk? 

Næstum tveir af hverjum þremur hafa verið boðaðir í viðtal í gegnum Liðsstyrk af þeim sem 

fengu spurninguna. Þeir sem höfðu synjað starfi fengu ekki spurninguna, en ljóst er að sá hópur 

hefur sannarlega verið boðaður í atvinnuviðtal. Þegar þeim er bætt við kemur í ljós að næstum 

fjórir af hverjum fimm hafa verið boðaðir í viðtal. 

Marktækur munur er á stöðu manna í Liðsstyrk hér. Þannig er ljóst að næstum fimmtungur 

þeirra sem búið er að ráða hefur verið ráðinn án atvinnuviðtals en u.þ.b. helmingur fólks sem 

ekki hefur enn verið ráðið hefur samt verið boðað í atvinnuviðtal. 

Fjöldi %

Mjög gott 111 38,1

Fremur gott 82 28,2

Í meðallagi gott/ slæmt 61 21,0

Fremur slæmt 19 6,5

Mjög slæmt 18 6,2

Gild svör 291 100,0

Fjöldi %

Gild svör 291 95,4 Meðaltal 3,86

Svöruðu ekki 14 4,6 Staðalfrávik 1,18

Heildarfjöldi 305 100,0

Sp. 2. Hversu got t  eða slæmt f innst  þér viðmót starfsfólks VMST/STARFs vera í tengslum við 

verkefnið Liðsstyrk?

38,1%

28,2%

21,0%

6,5%
6,2%

Næstum tveir af hverjum þremur þátttakendum finnst viðmót starfsfólks vera gott, þarf af segja um 38% mjög gott.

Meðaltalið er tæplega 3,9 sem þýðir að það er næstum „fremur gott“. Þetta meðaltal er þó fremur lágt miðað við það sem

gengur og gerist í fyrirtækjum og stofnunum þar sem meðaltalið er oft í kringum 4,5.

Þeir sem hafa synjað starf i f innst viðmótið mun verra en hinum hópunum. Þeir sem eru þjónustaðir af STARFi finnst

viðmótið betra en þeir sem eru í þjónustu hjá Vinnumálastofnun.

Fjöldi %

Já 168 65,1

Nei 90 34,9

Gild svör 258 100,0

Fjöldi %

Gild svör 258 84,6

Fengu ekki spurningu* 36 11,8

Svöruðu ekki 11 3,6

Heildarfjöldi 305 100,0

Sp. 3. Hefur þú verið boðuð/boðaður í atvinnuviðtal í gegnum verkefnið Liðsstyrk?

65,1%

34,9%

Næstum tveir af hverjum þremur hafa verið boðaðir í viðtal í gegnum Liðsstyrk af þeim sem fengu spurninguna. Þeir sem

höfðu synjað starf i fengu ekki spurninguna, en ljóst er að sá hópur hefur sannarlega verið boðaður í atvinnuviðtal. Þegar

þeim er bætt við kemur í ljósað næstum fjórir af hverjum fimm hafa verið boðaðir í viðtal.

Marktækur munur er á stöðu manna í Liðsstyrk hér. Þannig er ljóst að næstum fimmtungur þeirra sem búið er að ráða hefur

verið ráðinn án atvinnuviðtals en u.þ.b. helmingur fólks sem ekki hefur enn verið ráðið hefur samt verið boðað í

atvinnuviðtal.

* Þeir sem höf ðu synjað st arf i f engu ekki þessa spurningu.
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Sp. 5: Hefur þú almennt mikla eða l itla trú á því að þú fáir vinnu í  gegnum 

verkefnið Liðsstyrk? 

Næstum 36% þeirra sem enn hafa ekki fengið starf hafa mikla trú á að það takist í gegnum 

Liðsstyrk en hátt í þriðjungur hefur litla trú á því. Meðaltalið er um 3 sem þýðir að hópurinn 

hefur að meðaltali „í meðallagi“ mikla eða litla trú á því að fá vinnu í gegnum verkefnið. 

Konur hafa mun meiri trú á því en karlar og yngra fólk fremur en þeir sem eldri eru. Þá hafa 

þeir sem eru ánægðir með verkefnið Liðsstyrk almennt mun meiri trú á því að fá vinnu en hinir 

sem hafa minni trú á verkefninu. 

Sp. 9: Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með starfið sem þú fékkst í 

gegnum verkefnið Liðsstyrk?  

 

Slétt 84% eru ánægð með starfið sem þeir fengu í gegnum Liðsstyrk en 13% eru óánægð með 

það. Meðaltalið er 4,1 sem er rúmlega „fremur ánægð(ur)“. 

Yngsti og elsti hópurinn er ánægðari en hinir með það starf sem þeir fengu. Sama er að segja 

um þá sem hafa minni menntun, en þeir eru ánægðari en hinir sem hafa meiri menntun. 

Fjöldi %

Mjög mikla 22 20,2

Fremur mikla 17 15,6

Í meðallagi 34 31,2

Fremur lit la 16 14,7

Mjög lit la 20 18,3

Gild svör* 109 100,0

Fjöldi %

Gild svör 109 35,7 Meðaltal 3,05

Fengu ekki spurningu* 184 60,3 Staðalfrávik 1,36

Svöruðu ekki 12 3,9

Heildarfjöldi 305 100,0

Sp. 5. Hefur þú almennt  mikla eða lit la t rú á því að þú fáir vinnu í gegnum verkefnið Liðsstyrk?

20,2%

15,6%

31,2%

14,7%

18,3%

Næstum 36% þeirra sem enn hafa ekki fengið starf hafa mikla trú á að það takist í gegnum Liðsstyrk en hátt í þriðjungur

hefur lit la trú á því. Meðaltalið er um 3 sem þýðir að hópurinn hefur að meðaltalið „í meðallagi“ mikla eða lit la trú á því að fá

vinnu í gegnum verkefnið.

Konur hafa mun meiri trú á því en karlar og yngra fólk fremur en þeir sem eldri eru. Þá hafa þeir sem eru ánægðir með

verkefnið Liðsstyrk almennt mun meiri trú á því að fá vinnu en hinir sem hafa minni trú á verkefninu.

* Aðeins þeir sem ekki var búið að ráða í st arf f engu þessa spurningu.

Fjöldi %

Mjög ánægð(ur) 62 50,4

Fremur ánægð(ur) 29 23,6

Í meðallagi 16 13,0

Fremur óánægð(ur) 13 10,6

Mjög óánægð(ur) 3 2,4

Gild svör 123 100,0

Fjöldi %

Gild svör 123 40,3 Meðaltal 4,09

Fengu ekki spurningu* 175 57,4 Staðalfrávik 1,13

Svöruðu ekki 7 2,3

Heildarfjöldi 305 100,0

Sp. 9. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með starf ið sem þú fékkst  í gegnum verkefnið 

Liðsstyrk?

50,4%

23,6%

13,0%

10,6%
2,4%

Slétt 84% eru ánægð með starf ið sem þeir f engu í gegnum Liðsstyrk en 13% eru óánægð með það. Meðaltalið er 4,1, sem

er rúmlega „fremur ánægð(ur)“.

Yngsti og elsti hópurinn er ánægðari en hinir með það starf sem þeir fengu. Sama er að segja um þá sem hafa minni

menntun, en þeir eru ánægðari en hinir sem hafa meiri menntun.

* Aðeins þeir sem búið var að ráða í st arf f engu þessa spurningu.
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6.3 GREINING Á VIÐHORFI RÁÐGJAFA OG MIÐLARA 

Maskína vann einnig rannsókn fyrir Liðsstyrk á afstöðu þess starfsfólks Vinnumálastofnunar 

og STARF sem komu að þjónustu við atvinnurekendur og atvinnuleitendur innan verkefnisins. 

Markmið rannsóknarinnar var að fá fram upplifun starfsfólks um hvernig verkefnið Liðsstyrkur 

hefur til tekist. Rannsóknin er eigindleg og gerð á netinu með svonefndu Fjarumræðuborði 

sem auðveldar að ná til hópa starfsfólks sem vinnur við verkefnið hvar sem það er á landinu.  

Borðið stóð í fjóra sólarhringa, hófst þann 4. júní og stóð til 8. júní og lagðar voru fyrir 15 

spurningar. Spurningar voru settar inn á borðið tvisvar sinnum á sólarhring. Þær voru unnar í 

samvinnu Liðsstyrks og Maskínu en fulltrúi Maskínu talaði við tvo fulltrúa, einn frá VMST og 

annan frá STARF áður en tillögur að spurningum voru settar fram, þessum tveimur aðilum var 

ekki boðin þátttaka í verkefninu. Spurningarnar snéru bæði að þeim þáttum sem lúta að 

atvinnurekendum og atvinnuleitendum. Hver þátttakandi gat komið inn á borðið þegar honum 

hentaði, svarað spurningum eða gert athugasemdir við það sem aðrir höfðu skrifað.  

Þrjátíu og sex aðilum var boðin þátttaka úr fjórum hópum; sjö frá vinnumiðlun VMST á 

höfuðborgarsvæðinu, átta frá ráðgjafahópi VMST á höfuðborgarsvæðinu, tíu frá vinnumiðlun 

og ráðgjöf á landsbyggðinni og tólf frá STARF, bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. 

Tveir úr hópi STARF boðuðu forföll og einn frá vinnumiðlun VMST á höfuðborgarsvæðinu. 

Þátttaka frá þessum fjórum hópum var mismikil í umræðunni. Einungis tveir frá vinnumiðlum 

VMST á höfuðborgarsvæðinu tóku þátt, þar af tók  annar einungis þátt í fyrri hluta umræðunnar. 

Fjórir frá ráðgjöf VMST á höfuðborgarsvæðinu tóku þátt og sex frá vinnumiðlun og ráðgjöf á 

landsbyggðinni. Fjórir starfsmenn frá STARF tóku þátt í umræðunni. Stjórnandi borðsins, sem 

var starfsmaður Maskínu, hvatti alla sem ekki komu  inn á umræðuborðið  til að gera það áður 

en því yrði lokað. Það var gert með reglulegum tölvupósti. Sumir brugðust vel við og svöruðu 

en aðrir hunsuðu fjarumræðuborðið. Þeir sem tóku mestan þátt svöruðu öllum spurningum en 

sumir svörðu einungis örfáum, þrátt fyrir allmargar ítrekanir.   

Sendur var tölvupóstur á alla starfsmennina og Fjarumræðuborðið kynnt fyrir þeim og þeir 

beðnir um að láta vita ef þeir af einhverjum ástæðum gætu ekki tekið þátt. Eins og áður sagði 

voru þrír starfsmenn sem létu vita. Hver þátttakandi fékk dulnefni sem var nafn á persónum í 

kvikmyndum.  

Það skal ítrekað að þessi rannsókn er eigindleg og því ekki hægt að alhæfa að niðurstöður 

endurspegli skoðanir allra starfsmanna sem vinna við Liðsstyrk. Á hinn bóginn var öllum 

starfsmönnum boðin þátttaka sem styrkir niðurstöðurnar.  

Þátttakendur voru sammála um að verkefnið Liðsstyrkur hjálpaði þessum illa stadda hópi. 

Greinilegt er að atvinnurekendur eru misvel í stakk búnir til að takast á við þennan hóp og 

þátttakendum fannst skorta á að atvinnurekendur hefðu skilning á því hve illa þessi hópur er 

staddur og að hæfni hans sé takmörkuð, og sumir töldu að atvinnurekendur væru einungis að 

reyna að ná sér í ódýrt vinnuafl. 

Þátttakendur sögðu einnig að gott væri að fara skipulega í gegnum þennan hóp því sumir ættu 

ekki heima þar lengur. Bjartsýni var ríkjandi um að þetta verkefni myndi hjálpa hluta hópsins 
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að komast aftur út í atvinnulífið þó efasemdir hafi verið uppi um að þátttakendum sé fylgt nógu 

vel eftir.  

Hér á eftir er gerð grein fyrir völdum spurningum og niðurstöðum úr könnun á afstöðu 

starfsfólks VMST og STARF sem komu að þjónustu við atvinnurekendur og atvinnuleitendur 

innan verkefnisins en niðurstöður könnunarinnar í heild eru birtar í fylgiskjali 9. 

Sp. 1: Hvaða atriði sem snúa að atvinnurekendum ert þú ánægðust/ánægðastur með 

varðandi verkefnið Liðsstyrk? 

 Umsóknarferlið og heimasíða einföld og skýr. 

 Jákvætt verkefni út frá atvinnuleitendum og atvinnurekendur sjá hvaða áhrif 

atvinnuleysi getur haft á fólk. 

 Stækkar „vinnuveitendamarkaðinn“ því nýir koma inn og hafa áhuga á að skapa 

atvinnuleitendum vinnu enda hefur þátttaka verið góð, líka frá einkageiranum og minni 

fyrirtækjum. 

 Atvinnurekendur ráðast í verkefni sem þeir annars hefðu ekki ráðist í. 

Sp. 2:  Hvaða atriði sem snúa að atvinnurekendum ert þú óánægðust/óánægðastur með 

varðandi verkefnið Liðsstyrk? 

 Þátttakendum í Fjarumræðuborðinu var tíðrætt um að atvinnurekendur hefðu ekki næga 

þekkingu á verkefninu Liðsstyrk, markmiði þess og umgjörð. 

 Sumir nefndu að atvinnurekendur þekktu ekki „Liðsstyrkshópinn“, bakgrunn hans sem 

og þær kröfur og væntingar sem hægt væri að gera til hans.  

 Einnig var nefnt að atvinnurekendur virtust sumir hverjir ekki þekkja reglur um 

verkefnið til hlítar, ganga þyrfti eftir svörum frá þeim um ráðningar og að þeir væru 

seinir að skila pappírum svo sem eyðublöðum og samningum. 

 Einum þátttakanda varð að orði að kannski væri ferlið „of flókið frá okkur“.  

 Að mati þátttakenda töldu margir að illa hefði verið staðið að kynningu verkefnisins og 

verkefnið hafi verið kynnt út frá röngum forsendum. Sumir atvinnurekendur virtust 

þannig kjósa að taka þátt í verkefninu af fjárhagslegum ástæðum frekar en 

samfélagslegum. 

Sp. 3: Hvaða atriði sem snúa að atvinnuleitendum ert þú ánægðust/ánægðastur með 

varðandi verkefnið Liðsstyrk? 

 Þarna opnast tækifæri fyrir hóp sem er „þungur“ og hefur haft fá tækifæri en þarna gefst 

þeim tækifæri til að sýna hvað í þeim býr og eykur því sjálfstraust þeirra.  

 Hægt að hreinsa út af skránni þá sem ekki eru í atvinnuleit. 

 Að atvinnurekendur voru hvattir til að ráða strax því þá var mesti ávinningurinn fyrir 

þá. 

Sp. 4: Hvaða atriði sem snúa að atvinnuleitendum ert þú óánægðust/óánægðastur með 

varðandi verkefnið Liðsstyrk?    
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 Hópurinn hefði þurft meiri stuðning (frá VMST að sumra mati) og kynningu á því að 

bótarétti sé að ljúka. Einnig að tryggt sé að tekið sé vel á móti atvinnuleitandanum.  

 Fleiri stór fyrirtæki með samfélagslega ábyrgð hefðu þurft að taka þátt í verkefninu. 

 Atvinnuleitendur átta sig ekki alltaf á því hversu stórt tækifæri er falið í þessu verkefni 

fyrir þá og stundum leggja ráðgjafar á sig mikla vinnu en svo hætta atvinnuleitendur við 

á síðustu stundu. 

 Gæti virkað „ruglandi“ fyrir atvinnuleitendur hve margir koma að hverri ráðningu.  

 Lág laun og framboð og fjölbreytileiki starfa ekki nægjanlegur. 

 Getur vakið von hjá atvinnuleitendum sem er svo ekki raunhæf þegar á hólminn er 

komið.  

 Verið að lengja tímann sem atvinnuleitendur eru á skrá, sumir aðlagast bara því ástandi. 

 Stundum eru atvinnuleitendur sendir af stað í viðtöl sem þeir hafa ekkert erindi í, bara 

verið að skoða hverjir hafa verið lengst á skrá ekki hver er hæfastur í starfið.  

Sp. 5: Finnst þér atvinnurekendur vera vel upplýstir um verkefnið Liðsstyrk, hvernig 

það virkar, fyrir hverja það er o.s.frv.?     

 Langflestir þátttakendur sögðu atvinnurekendur almennt illa upplýsta um verkefnið sem 

væri illa kynnt. Sumir virtust aldrei hafa heyrt um verkefnið, aðrir virtust aðeins vita að 

þeim stæði til boða ódýrt vinnuafl. Atvinnurekendur virtust hvorki þekkja forsendur 

verkefnisins né hópinn sem verið væri að sinna, sem og skyldur atvinnurekandans.  

 Þeir atvinnurekendur sem helst þóttu upplýstir voru þeir sem áður hafa nýtt sér önnur 

úrræði.  

 Bent var á að verkefninu væri ruglað saman við önnur verkefni.  

 Að mati þátttakenda virtust stærri fyrirtæki síður vita af verkefninu og hafa sömuleiðis 

minni áhuga á að nýta sér það. 

 Auglýsa þyrfti verkefnið betur, sem og þær kröfur sem gera mætti til Liðstyrkshópsins 

og kosti hans og galla. Leggja þyrfti áherslu á ábyrgð atvinnurekenda og samfélagslegan 

hag en fleiri hefðu þá hugsanlega áhuga á þátttöku. 

Sp. 6: Finnst ykkur atvinnurekendur gera raunhæfar kröfur varðandi það starfsfólk sem 

þeir eru að óska eftir í verkefninu?    

 Þátttakendur voru almennt sammála um að þessu væri misjafnt farið milli 

atvinnurekenda. 

 Stundum væru kröfurnar alls ekki raunhæfar enda virtust atvinnurekendur sumir 

hverjir ekki gera sér grein fyrir að um langtímaatvinnuleitendur væri að ræða og að 

mörgu leyti „brotinn“ hóp. Aðrir atvinnurekendur tækju ekki tillit til þess. Þeir 

atvinnurekendur sem áttuðu sig á því að einstaklingurinn þyrfti stuðning og á 

aðlögun að halda þóttu vera í minnihluta. 

 Margir þátttakendur tóku dæmi um óraunhæfar kröfur. Þær geta falist í kröfum um 

framkomu í viðtölum, um menntun, hæfni og ákveðna reynslu, um nýlega 

atvinnuþátttöku og að viðkomandi hafi „verið að gera eitthvað“ meðan þeir voru á 
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skrá. Gerðar væru jafnvel kröfur um að viðkomandi væri úrvalsstarfsmaður sem þó 

væri tilbúinn til að sætta sig við lágmarkslaun. 

 Bent var á að á landsbyggðinni gætu einstaklingar lent í því að fá ekki tækifæri þar 

sem allir þekkja til þeirra og þeirra sögu. 

 Einn af þátttakendum tók fram að erfitt væri að segja til um hvað fælist í raunhæfum 

kröfum og annar benti á að kröfurnar gætu verið óraunhæfar í þeim skilningi að um 

fáa umsækjendur væri að ræða, færri en reiknað var með í upphafi. 

 Tekið var fram að aukin kynning og útskýring á verkefninu sem samfélagsverkefni 

hjálpaði atvinnurekendum að átta sig.   

Sp. 7: Hvernig gengur ykkur að finna rétta starfsfólkið í gegnum verkefnið Liðsstyrk?    

 Að mati þátttakenda gengur það vel þegar atvinnurekandi er samstarfsfús og eins ef 

starfið hentar atvinnureynslu margra í Liðsstyrkshópnum. Jafnframt kemur sér vel að 

hópurinn er fjölbreyttur og fámennur. 

 Ráðning gengur síður þegar um sértækt starf er að ræða eða auglýst er eftir starfsfólki 

með sérstaka eiginleika (til dæmis á ákveðnum aldri eða með menntun). Þá gengur síður 

að ráða þegar ráðningarfærni atvinnuleitanda er skert og sömuleiðis er fólki erfiðara um 

vik á landsbyggðinni því þar uppfylla færri þau skilyrði sem sett eru. 

 Ráðningar ganga verr þegar saxast fer á hópinn því hæfasta fólkið er ráðið fyrst. Eftir 

situr hópur sem fær ekki tækifæri. 

 Þá var bent á að þótt að tekist hefði að finna atvinnuleitanda sem hæfði ákveðnu starfi 

væri ekki víst að atvinnurekendandinn væri á sama máli. Atvinnurekendur þyrftu að 

gera sér betur grein fyrir hvað fælist í verkefninu og þeim hópi fólks sem sótt er í. 

Sp. 10:Hvernig gengur þér að fá atvinnuleitendur til að skrá sig hjá Liðsstyrk? 

 Þátttakendur voru á einu máli um að skráning atvinnuleitenda gengi vel, sérstaklega 

þegar búið væri að útskýra ferlið vel fyrir atvinnuleitendum og hvað fælist í verkefninu. 

Það heyrði því til undantekninga ef fólk vildi ekki skrá sig. 

 Skráning gengi vel þrátt fyrir þau takmarkandi skilyrði sem atvinnuleitendum eru sett 

(til dæmis að fara ekki af landi brott) og atvinnuleitendur virðast flestir þakklátir fyrir 

verkefnið. 

 Fram kom að einstaka atvinnuleitendur kölluðu eftir nánari útskýringum, svo sem 

upplýsingum um framfærslu og ferlið sjálft. Þannig væri hugsanlega eitthvað ekki nógu 

skýrt í skráningarferlinu.  

 Tveir þátttakendur tóku fram að þeir fengju atvinnuleitendur ekki til þess að skrá sig 

heldur gerðist það sjálfkrafa þegar bótarétti lyki eða að atvinnuleitendum væri sagt frá 

þeim valkosti. Aðrir þátttakendur gerðu ekki athugasemd við þetta.  

 Bent var á að hægt væri að skoða fyrirliggjandi upplýsingar hjá verkefnastjórn um 

hversu hátt hlutfall atvinnuleitenda sem ættu rétt á að skrá sig í Liðsstyrk nýttu sér það 

tækifæri. 

Sp.11: Hvernig myndir þú lýsa hópnum sem samanstendur af þeim atvinnuleitendum sem 

mynda Liðsstyrkshópinn?     
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 Þátttakendur voru á einu máli um að hópurinn væri mjög fjölbreyttur, bæði hvað snertir 

aldur, reynslu og persónulega sögu.  

 Liðsstyrkshópinn skipar fólk sem sumt hvert á minni möguleika en aðrir á 

vinnumarkaði, svo sem fólk með skerta starfshæfni (til dæmis vegna andlegra 

erfiðleika), fólk með „brotna sögu“ að baki (til dæmis vegna félagslegra erfiðleika), fólk 

með litla sem enga formlega menntun og fólk sem hefur ekki næga hæfni í að sækja um 

störf eða skortir tengslanet.  

 Þátttakendur nefndu einnig að í Liðsstyrkshópnum væri gjarnan útlent fólk og fólk eldra 

en 55 ára sem byggi jafnvel yfir mikilli reynslu en hefði ekki fengið tækifæri á 

vinnumarkaði. 

 Þá eru í hópnum aðrir sem hafa meiri möguleika á vinnumarkaði, fólk sem hefur 

hugsanlega verið óheppið, fólk sem er virkt í atvinnuleit, hefur áhuga á að vinna, fólk 

sem er bjartsýnt á að það fái vinnu, og stundum einhverjir sem að mati 

vinnumarkaðarins hefur of mikla menntun eða reynslu. Þannig má finna „gullmola“ í 

Liðsstyrkshópnum. 

 Einnig nefndu þátttakendur einstaklinga sem hafa lokið við bótarétt sinn með 

hlutastörfum og lokið við bótarétt á löngum tíma og því haldist virkt. 

Sp 14: Finnst ykkur samstarfið á milli STARFs og VMST ganga vel eða illa? 

 Margir þátttakendur höfðu ekki persónulega reynslu af samstarfi milli STARF og 

VMST og töldu sig því ekki geta svarað spurningunni. 

 Nokkrir sögðust hafa heyrt af því hvernig samstarfið gengi og sögðu frá því. Samstarfinu 

var líkt við slæmt hjónaband og togstreita og samkeppni sögð ríkja. Hagur og velferð 

skjólstæðinganna væri þannig ekki höfð að leiðarljósi heldur væri markmiðið að „koma 

betur út í tölum en hinn aðilinn“. 

 Þeir sem höfðu reynslu af samstarfi sögðu það hafa gengið vel nema einn þátttakandi 

sem sagði samstarfið ólíkt eftir því hverjir ættu í hlut. Sá þátttakandi sagðist hafa mætt 

andúð frá sumum en liðlegheitum hjá öðrum. Samstarfið gengi þó betur og betur. 

 Einn þátttakandi gat þess að samstarfið gengi vel hjá almennum starfsmönnum en að 

yfirstjórnir mættu kynna sér betur starf þeirra. 

Sp. 15:Er eitthvað að lokum sem þið viljið koma á framfæri varðandi verkefnið Liðsstyrk, 

sem annað hvort hefur enn ekki komið fram eða þið viljið leggja meiri áherslu á?    

 Verkefnið er gott í sjálfu sér en það hefði þurft að undirbúa það betur og með meiri 

fyrirvara, meðal annars í samstarfi við atvinnurekendur til þess að stilla af væntingar 

þeirra og vekja ábyrgðartilfinningu. 

 Vel gæti farið á því að atvinnurekendur og atvinnuleitendur hefðu aðgang að 

símaráðgjöf í kjölfar ráðningar. 

 Störf á skrifstofu hefur vantað á landsbyggðinni. 

 Hnökrar eru á upplýsingakerfi. 

 Heimasíðan er góð og nýtist vel. 

 Verkefnið hefur gengið betur en vonast var til en færri sótt um en gert var ráð fyrir. 
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 Einum þátttakendanna varð að orði að lokum: „Þetta hefur verið mjög mikilvægt 

fyrir atvinnuleitendur sem misst höfðu von á að fá vinnu vegna 

langtímaatvinnuleysis.“ 
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7 NIÐURSTAÐA 

 

Verkefnið Liðsstyrkur hefur verið unnið sem framhald og þróun á fyrra samstarfi stjórnvalda 

og aðila vinnumarkaðarins í þjónustu við atvinnuleitendur frá hruni. Það samstarf hefur ásamt 

virkri þjónustu þeirra stofnana sem í hlut eiga skilað hátt í 20.000 einstaklingum lengri úrræðum 

með nýjum störfum, skólagöngu og starfsendurhæfingu á þessu tímabili. Þessi viðamikla 

starfsemi hefur miðað að því að nýta fjármagn sem ella hefði verið greitt út sem bætur þess í 

stað til að skapa þeim einstaklingum sem ella hefðu þegið þær tækifæri í störfum og námi.  

Í upphafi var áherslan á að koma atvinnuleitendum sem fyrst til virkni. Það var gert með 

átaksverkefnunum Ungt fólk til athafna fyrir yngri en 30 ára og síðan ÞOR, þekkingu og 

reynslu fyrir þá sem eldri voru.  

Á öðru stigi aðgerða var áherslan á að koma þeim atvinnuleitendum sem áhuga höfðu á í nám. 

Þetta var gert haustið 2011 með verkefninu Nám er vinnandi vegur þegar um 1.000 

atvinnuleitendur fóru af bótum í skóla, auk þess sem framhaldsskólarnir voru opnaðir fyrir ungu 

fólki að 25 ára aldri. Í heild hafa á fjárlögum og fjáraukalögum áranna 2010 fram til ársins 2014 

um sjö milljarðar króna verið færðir úr bótakerfinu yfir í menntakerfið til að styrkja það og gera 

kleift að taka við þessum einstaklingum.  

Í þriðja lagi hefur frá árinu 2012 allt kapp verið lagt á að skapa þeim atvinnuleitendum sem eftir 

voru á skrá tækifæri til nýrra starfa með virkum aðgerðum og styrkveitingum til þeirra 

atvinnurekenda sem fjölga starfsfólki með því að ráða langtímaatvinnuleitendur til starfa. Fyrst 

með opnu átaki Vinnandi vegur fyrir alla þá atvinnuleitendur sem höfðu verið án vinnu lengur 

en 12 mánuði og nú í ár með Liðsstyrk fyrir þá sem eru að klára sinn bótarétt og falla af 

atvinnuleysisskrá.  

Reynslan af Liðsstyrk er í heildina séð góð.  

Meðal jákvæðra þátta í verkefninu má nefna:  

 Færri sóttu um þátttöku í verkefninu en gert var ráð fyrir. Um 30% þeirra sem rétt höfðu 

til að sækja um gerðu það ekki. Slíkt gæti bent til þess að staða þeirra hafi verið betri en 

ætla mátti eða verið vísbending um mögulegt samspil bótagreiðslna og svartrar 

atvinnustarfsemi.  

Lærdómur: Virkar vinnumarkaðsaðgerðir þar sem atvinnuleitendum eru boðin störf, 

fækka bótaþegum og eru líklegar til að vinna gegn bótasvikum. 

 Fleiri störf urðu til en stefnt var að. Atvinnurekendur voru viljugir til að skrá störf inn á 

starfabanka. Sérstaklega átti þetta við um almenna vinnumarkaðinn. 

Lærdómur: Atvinnurekendur sjá hag sinn í ráðningu atvinnuleitenda þegar þeim er 

skapaður efnahagslegur hvati til slíks. 
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 Ánægja var á meðal atvinnurekenda með þá starfsmenn sem þeir réðu innan 

verkefnisins. 

Lærdómur: Stór hluti langtímaatvinnuleitenda reynist hæft og öflugt starfsfólk þegar 

og ef það fær tækifæri til vinnu. 

 Ánægja var á meðal atvinnuleitenda með þau tækifæri sem átakið skapaði þeim. 

Lærdómur: Meginþorri langtímaatvinnuleitenda er opin fyrir starfi og er ánægður með 

að fá tækifæri á vinnumarkaði. 

 Verkefnið kostar í heild mun minna en gert var ráð fyrir. 

Lærdómur: Nýta má tölfræðilegar upplýsingar úr verkefninu við áætlana- og 

fjárlagagerð varðandi vinnumarkaðsaðgerðir í framtíðinni. Kostnaður við slíkar 

aðgerðir er minni en til þessa hefur verið gert ráð fyrir og ávinningur samkvæmt því 

meiri. 

 Í heild mun verkefnið skapa rúmlega 1.000 langtímaatvinnuleitendum vinnu. Þessir 

einstaklingar hefðu ella að líkindum fallið af vinnumarkaði til framtíðar með tilheyrandi 

samfélagslegu tjóni. 

Lærdómur: Atvinnuleitendur sem hafa verið 3 ár eða lengur án vinnu vilja í flestum 

tilfellum vinnu þegar hún býðst og hægt er að skapa þeim skilyrði til slíks með virkum 

vinnumarkaðsaðgerðum. 

 Sá árangur sem náðst hefur með verkefninu og forverum þess sýnir fram á gildi 

samstarfs aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda á sviði vinnumarkaðsmála. 

 

Meðal neikvæðra þátta má nefna: 

 Einungis var ráðið í tæplega helming þeirra starfa sem skráð voru í starfabankann.  

Lærdómur: Kerfið réði ekki við þann fjölda sem gert var ráð fyrir. Gera þarf raunhæfar 

kröfur til vinnumiðlara og afkastagetu VMST og STARF varðandi vinnumiðlun og 

ráðningar. Gera þarf meiri kröfur til starfslýsinga þegar störf eru skráð í miðlun. 

Upplýsingar um atvinnuleitendur, starfsreynslu þeirra, þekkingu og færni, í 

gagnagrunna þurfa að vera ítarlegri til að auðvelda miðlun.  

 Ekki reyndist gerlegt að sinna með fullnægjandi hætti þörfum þeirra atvinnuleitenda 

sem lakast stóðu. Sérstakt átak innan verkefnisins var búið til Starf með stuðningi, en 

ekki reyndist unnt að framkvæma það vegna þess ramma sem verkefninu var sett í 

lögum og reglugerð. 

Lærdómur: Breyta þarf lögum til að skýra og greiða betur fyrir samspili 

starfsendurhæfingar og vinnumiðlunar, þannig að þeir sem eru að tæma bótarétt sinn og 

ekki hafa næga ráðningarhæfni, fái þjónustu óháð því hvert þeir sækja sína framfærslu. 

 Í upphafi verkefnisins var gert ráð fyrir að stór hópur einstaklinga þyrfti á sértækri 

aðstoð og úrræðum að halda, s.s. vegna hættu á depurð og annarra andlegra afleiðinga 

langtímaatvinnuleysis, með það að markmið að auka starfs- og ráðningarhæfni þeirra. 

Hluti þessa hóps fékk ekki þá þjónustu sem að var stefnt. Ákveðið var þegar í ljós kom 

að mjög fáum í verkefninu var vísað í starfsendurhæfingu til VIRK að víkka gáttina 
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þangað. Það skilaði hins vegar takmörkuðum árangri þar sem svo virðist sem lítill fjöldi 

þeirra sem voru í verkefninu hafi þurft á eiginlegri starfsendurhæfingu að halda. 

 Lærdómur: Auka þarf svigrúm og getu Vinnumálastofnunar/STARF til þess að veita 

sérhæfða ráðgjöf og úrræði fyrir einstaklinga sem verið hafa atvinnulausir lengi og 

jafnvel fullnýtt rétt sinn til atvinnuleysisbóta. Í sumum tilfellum hefur starfshæfni glatast 

en í öðrum tilfellum einungis ráðningarhæfni. Tryggja þarf þessum einstaklingum 

endurkomu inn á vinnumarkað með samþættingu endurhæfingar og miðlunar í störf við 

hæfi hvers og eins sem í upphafi gætu verið hlutastörf. 

 Upplýsinga- og ráðningarkerfi takmarkað. Gögn ekki fyrir hendi. 

Lærdómur: Samræmt upplýsingakerfi þar sem ítarlegar upplýsingar eru skráðar um 

laus störf og atvinnuleitendur er forsenda skilvirkrar ráðgjafar og vinnumiðlunar. 

Skráning upplýsinga úr ráðgjafaviðtölum við atvinnuleitendur í slíkt kerfi er þar 

lykilatriði. Núverandi kerfi (alsam) þjónar þessum markmiðum ekki nægjanlega vel. 

Framfylgja þarf þeirri ákvörðun stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs að kaupa eða 

hanna nýtt kerfi sem þjónar bæði vinnumiðlun og almennri upplýsingasöfnun og 

tölfræðilegri úrvinnslu.  Skoða þarf hvort slíkt kerfi á samhliða að halda utan um 

greiðslur bóta og styrkja, eins og nú er, eða hvort hagkvæmara sé að hafa eitt 

greiðslukerfi og annað vinnumiðlunar og upplýsingakerfi sem vinna úr sama grunni. 

 Þeir atvinnurekendur sem ekki réðu starfsfólk í skráð störf véfengdu hæfni þeirra sem 

miðlað var til þeirra. 

Lærdómur: Kynna þarf starfskrafta og þá auðlind sem atvinnuleitendur eru betur fyrir 

atvinnurekendum. Betra upplýsingakerfi eykur líkur á því að atvinnurekandi fái „rétta” 

umsækjandann í starfsviðtal. 

 Fleiri nýttu sér biðstyrk í lengri tíma en gert var ráð fyrir. 

Lærdómur: Ástæður þess að fleiri nýttu sér biðstyrk en gert var ráð fyrir eru m.a.: 

o Verkefnið fór tveimur mánuðum seinna af stað en gert var ráð fyrir. 

o Vinnumálastofnun og STARF önnuðu um tíma ekki fjölda skráðra starfa og 

atvinnuleitenda 

o Fullnægjandi upplýsingar og kerfi til að halda utan um þær skorti. 

o Raunveruleg endurhæfingarúrræði skorti fyrir þá einstaklinga sem lakast stóðu 

innan hópsins. 

 


