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INNGANGUR 
 

 

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

verkefnisins var að virkja atvinnuleitendur, sem höfðu fullnýtt eða myndu fullnýta rétt sinn 

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

Verkefnið hófst í lok árs 2012 og var það unnið sem framhald og þróun á fyrra samstarfi 

stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins í þjónustu við atvinnuleitendur frá efnahagskreppunni 

sem skall á hér á landi haustið 2008. 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 lokaskýrsla verkefnisstjórnar Liðsstyrks og miðast hún við árslok 2013 þegar 

Liðsstyrk lauk formlega. Skýrslan er unnin út frá gögnum sem fengin voru úr gagnagrunnum 

Vinnumálastofnunar og færð inn í sérstakan gæðavísi sem verkefnisstjórn fór yfir með 

reglubundnum hætti.  

Líta ber á þessa lokaskýrslu sem viðbót við stöðuskýrslu sem verkefnisstjórn Liðsstyrks lét 

vinna miðað við lok ágústmánaðar 2013. Í þeirri skýrslu var fjallað um aðdraganda verkefnisins, 

framgang þess og stöðu 31. ágúst 2013, auk þess sem gerð var grein fyrir viðhorfskönnun 

Maskínu meðal atvinnurekenda og atvinnuleitenda sem þátt tóku í Liðsstyrk og framkvæmd var 

í maí til júní 2013. Stöðuskýrslunni fylgdu einnig öll gögn er varða verkefnið og aðdraganda 

þess auk viðhorfskönnunar Maskínu í heild sinni. 

Allar tölfræðilegar upplýsingar í þessari skýrslu eru frá Vinnumálastofnun, og hafa starfsmenn 

stofnunarinnar unnið við úrvinnslu og aðstoðað við framsetningu niðurstaðna. 
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1 FRAMKVÆMD VERKEFNISINS 

VERKEFNISSTJÓRN, VERKLAG OG GÆÐAMÁL 

 

1.1 VERKEFNISSTJÓRN 

Í verkefnisstjórn Liðsstyrks hafa setið eftirtaldir aðilar: 

Halldór Grönvold,  ASÍ, formaður verkefnisstjórnar. 

Álfheiður M. Sívertsen, SA. 

Bjarnheiður Gautadóttir, velferðarráðuneyti. 

Björn Rögnvaldsson, fjármála- og efnahagsráðuneyti. 

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. 

 

Runólfur Ágústsson starfaði sem verkefnisstjóri til loka septembermánaðar 2013. Frá þeim tíma 

hefur formaður verkefnisstjórnar haldið utan um störf hennar. Frá sama tíma hefur öll samantekt 

á tölfræði, úrvinnsla hennar og aðstoð við framsetningum verið í höndum Vignis Hafþórssonar, 

starfsmanns Vinnumálastofnunar. 

 

1.2 VERKLAG OG GÆÐAMÁL 

Í 3. kafla stöðuskýrslu verkefnisstjórnar m.v. ágústlok 2013 er gerð ítarleg grein fyrir verklagi, 

þ.m.t. verkferlum og hlutverki mismunandi þjónustuaðila, og gæðamálum. Vísað er til 

stöðuskýrslunnar um það efni.  

  



 
 

 4 

2 MAT Á ÁRANGRI 

TÖLULEGIR MÆLIKVARÐAR 

Sérstök áhersla var lögð á að halda nákvæmlega utan um tölfræðilegar upplýsingar um 

framgang verkefnisins. Ráðningartölur voru í upphafi skráðar vikulega og mánaðarlega teknar 

út ítarlegar upplýsingar um atvinnuleitendur, störf, þjónustu og kostnaðarþætti. Þegar kom fram 

á haust 2013, lok verkefnisins skammt undan og verkefnisstjóri þess hættur störfum var ákveðið 

að draga úr tíðni skráninga og tölfræðiúrvinnslu. Frá ágústlokum var tölfræði tekin saman m.v. 

lok októbermánaðar og síðan við lok verkefnisins 31. desember 2013.  

Hér á eftir eru uppfærðar helstu upplýsingar um framgang verkefnisins sem settar voru fram í 

stöðuskýrslu m.v. lok ágúst 2013 til loka verkefnisins. 

2.1 STARFABANKI 

2.521 starf var skráð í verkefnið, en markmiðið var 2.200 störf. Þetta þýðir að skráð störf voru 

115% m.v. þau markmið sem sett höfðu verið. Af skráðum störfum voru 1.574 á almennum 

vinnumarkaði, 857 hjá sveitarfélögum og 85 hjá ríkinu. 

 

Mynd 1: Fjöldi starfa. Markmið og skráð störf í starfabanka Liðsstyrks 
Myndin sýnir uppsafnaðar tölur. 

 

 

Af því 2.521 starfi sem skráð var í starfabankann kom 2.301 starf til frekari skoðunar í 

verkefninu. Þessi munur skýrist einkum af skráningarvillum sem voru leiðréttar ásamt því að 

nokkur fjöldi starfa var afturkallaður án þess að fara í miðlun. 
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Mynd 2: Fjöldi skráðra starfa greint eftir almennum og opinberum vinnumarkaði 

 
 

Af þeim störfum sem til miðlunar komu var ráðið í 1.058 störf á vegum verkefnisins. Þar af 

voru 940 ráðningar vegna einstaklinga sem voru þátttakendur í Liðsstyrk, en 118 vegna 

einstaklinga utan markhóps verkefnisins. 636 störf voru afturkölluð af hálfu atvinnurekenda og 

574 störf voru afskráð af miðlurum. Þegar verkefninu lauk voru 33 störf skráð í miðlun.  

Helsta skýringin á þeim fjölda sem ráðinn var í störf án þess að hlutaðeigandi væru þátttakendur 

í Liðsstyrksverkefninu var að miðlurum var uppálagt að miðla frekar í þessi störf einstaklingum 

utan verkefnisins frekar en að skila störfunum, ef ekki fundust einstaklingar innan Liðsstyrks 

sem uppfylltu þau skilyrði sem sett voru fyrir ráðningu í viðkomandi störf. Ástæður fyrir 

afturköllun atvinnurekenda voru af ýmsum toga. Sama gilti um störf sem afskráð voru af 

miðlurum en einkum var um að ræða að störfin uppfylltu ekki þær kröfur sem gerðar voru af 

hálfu verkefnisins. 

 

Mynd 3: Afdrif skráðra starfa í starfsmiðlunarkerfi Vinnumálastofnunar 
Í verkefninu voru 2.301 starf sem komu til frekari úrvinnslu og voru afdrif þeirra sem hér segir. 
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2.2 UPPLÝSINGAR UM ATVINNULEITENDUR 

 

Mynd 4: Fjöldi þeirra sem skráðu sig í verkefnið af þeim sem áttu rétt til þátttöku 

  

Uppsafnaður fjöldi þeirra einstaklinga sem áttu rétt til þátttöku í Liðsstyrk var 2.661 í lok 

desember 2013. Um 50% nýttu sér þann rétt, eða 1.304 einstaklingar. Verkáætlun hafði gert ráð 

fyrir 90% skráningu svo hér er mikill munur á. Ekki er fullljóst hvað varð til þess að mun færri 

skráðu sig til þátttöku í verkefnið en gert hafði verið ráð fyrir í verkáætluninni. Í stöðuskýrslu 

verkefnisstjórnar frá því í ágúst 2013 var fjallað um mögulegar skýringar á því af hverju 

þátttakan var langt undir áætlunum. Þar sagði: „Í fyrsta lagi er ekki 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 fá atvinnuleysisbætur og 

hafi því ekki vilja til að þiggja nýja vinnu.“ 

Þeir einstaklingar sem höfðu fullnýtt þriggja ára bótarétt hjá Atvinnuleysistryggingasjóði og 

höfðu verið án vinnu í 36 - 42 mánuði, gátu sótt um þátttöku í Liðsstyrk og áttu þá jafnframt 

rétt til sérstaks biðstyrks í allt að sex mánuði eða þar til þeim byðist starf eða 

starfsendurhæfingarúrræði. Fjöldi einstaklinga með biðstyrk var í mars 452 en fækkaði um 

meira en helming og var 207 í lok júlí. Eftir það fjölgaði nokkuð í hópnum sem skýrist af því 

að fleiri einstaklingar kláruðu á þeim tíma bótarétt sinn heldur en þeir sem fengu starf í gegnum 

Liðsstyrk eða með öðrum hætti.  

Þeir einstaklingar sem höfðu frá september og til loka árs 2012 og á árinu 2013 verið lengur en 

42 mánuði á bótum áttu ekki rétt á biðstyrk úr Atvinnuleysistryggingasjóði. Þeim var hins vegar 

boðin þátttaka í Liðsstyrk þannig að Atvinnuleysistryggingasjóður greiddi hlutaðeigandi 

fyrirtæki eða stofnun sem réð viðkomandi til starfa styrk vegna ráðningarinnar. Fjöldi 
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einstaklinga án biðstyrks sem skráðu sig til þátttöku í verkefninu var 425 í upphafi. Þeim 

fækkaði umtalsvert samhliða auknum fjölda ráðninga, einkum fram á sumar. Í árslok 2013 voru 

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

Mynd 5: 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 verkefnisstjórn þá ákvörðun að opna 

verkefnið fyrir þá einstaklinga sem höfðu nýtt 30 - 36 mánuði af bótarétti sínum hjá 

Atvinnuleysistryggingasjóði enda mátti ætla að hlutaðeigandi atvinnuleitendur væru  

væntanlegir inn í verkefnið síðar á árinu 2013.  

Mynd 6 : Fjöldi þátttakenda á atvinnuleysisbótum (30-36 mánuðir) 

 

2.2.1 Kyn og ríkisfang 

Sérstaklega var fylgst með skráningum og ráðningum erlendra ríkisborgara sem og þjónustu 

við þá innan verkefnisins en í upphafi heyrðust þær raddir að sá hópur ætti undir högg að sækja 

hvað varðaði ráðningar og þjónustu. Í mars var hlutfall útlendinga í verkefninu 24% en í ágúst 

2013 var hlutfallið komið niður í 22% og hélst það hlutfall óbreytt út árið 2013. Um 

ráðningartölur vísast til kafla um ráðningar og þjónustu. 
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Mynd 7: Ríkisfang atvinnuleitenda í verkefninu 

 

Með sama hætti var fylgst sérstaklega með kynjahlutföllum meðal þátttakenda í verkefninu, 

bæði hvað varðaði skráningar og ráðningar. Allt frá upphafi voru fleiri karlar en konur skráðir 

sem þátttakendur í verkefninu. Af skráðum þátttakendum var hlutfall kvenna 41% í mars. Í 

ágúst hafði hlutfallið lækkað niður í 38%, en var komið í 39% í árslok 2013.  

Mynd 8: Kyn atvinnuleitenda í verkefninu 

 
 

2.3 ÞJÓNUSTA 

Þjónusta Vinnumálastofnunar og STARFs innan verkefnisins var tvíþætt, annars vegar við 

atvinnurekendur sem skráðu inn störf og hins vegar við atvinnuleitendur sem skráðu sig til 

þátttöku í verkefninu. 

Í stöðuskýrslu verkefnisstjórnar m.v. lok ágúst 2013 var gerð grein fyrir þjónustu 

framangreindra aðila vegna verkefnisins, s.s. er varðar fjölda viðtala við atvinnuleitendur innan 

verkefnisins, vísun í vinnumiðlun, til VIRK, Greiðslustofu, félagsþjónustu sveitarfélaganna og 

í Starf með stuðningi.  
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Á seinni hluta árs 2013 var ekki haldið sérstaklega utan um þessa þætti.  

 

2.4 RÁÐNINGAR 

Helsti árangursmælikvarði verkefnisins er fjöldi ráðninga í samhengi við fjölda atvinnuleitenda 

sem skráðir voru þátttakendur í verkefninu. Þetta samhengi má sjá á eftirfarandi mynd sem sýnir 

samanlagðan fjölda þeirra sem skráðu sig til þátttöku í verkefninu og hvernig skiptingin var á 

milli þeirra sem ekki voru lengur skráðir atvinnulausir vegna verkefnisins og þeirra sem enn 

áttu eftir að fá úrlausn sinna mála innan verkefnisins, greint eftir mánuðum.  

Mynd 9: Fjöldi innan verkefnisins, greindur eftir stöðu þeirra 

 

 

Sé þeim atvinnuleitendum bætt við sem voru á atvinnuleysisskrá, sbr. mynd 13, en höfðu verið 

teknir inn í Liðsstyrksverkefnið á grundvelli þess að hafa fengið greiddar atvinnuleysisbætur í 

30 - 36 mánuði má sjá samhengi heildarfjölda í verkefninu miðað við árangur í ráðningum og 

úrræðum.  

Ráðningar voru samtals 940 auk þess sem 11 einstaklingar voru með virka 

starfsendurhæfingarsamninga í lok árs 2013. Einstaklingum á starfsendurhæfingarsamningum 

hafði þá fækkað umtalsvert frá því sem mest var, en í heild vísuðu miðlarar og ráðgjafar tæplega 

150 einstaklingum í þjónustu hjá VIRK meðan á verkefninu stóð. Loks má nefna að 120 

einstaklingum var vísað úr verkefninu vegna þess að þeir höfðu hafnað starfi. 
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Mynd 10: Heildarfjöldi atvinnuleitenda innan Liðsstyrks 
Einstaklingar með og án biðstyrks auk einstaklinga í Liðsstyrk sem voru enn á atvinnuleysisskrá (30-36 mán.) 

 
 

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

frávísunum fækkaði þeim sem biðu ráðningar stöðugt og voru þeir í lok ágúst 843 talsins. Þeim 

fjölgaði hins vegar nokkuð þegar kom fram á vetur og voru 884 í lok árs. Þá var í árslok samtals 

um að ræða 1.071 einstakling sem hafði verið ráðinn í starf, var á starfsendurhæfingarsamningi 

eða hafði verið vísað úr verkefninu. 

Mynd 11: Fjöldi í atvinnuleit innan Liðsstyrks og fjöldi afgreiddra einstaklinga 
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2.4.1 Ráðningar sem hlutfall af störfum 

Alls var 2.301 starf skráð í verkefnið úr starfabanka. Alls voru ráðnir 9401 einstaklingar og er 

því ráðningarhlutfallið í innkomnum störfum 41%. 

2.4.2 Ráðningar, greint eftir ríkisfangi 

Tæpur fjórðungur þeirra sem fengu ráðningu innan verkefnisins voru erlendir ríkisborgarar og 

var það í góðu samræmi við fjölda skráðra þátttakenda í verkefnið með erlent ríkisfang, þar sem 

erlendir ríkisborgarar voru í upphafi 24% skráðra en það hlutfall hefur nú lækkað í 22% í árslok 

2013. Því má segja að ráðningar þátttakenda með erlent ríkisfang hafi í heild verið eilítið hærra 

en hlutfall þeirra af skráðum þátttakendum í verkefninu. 

  

Mynd 12: Ráðningar, greint eftir ríkisfangi 

 
 

2.4.3 Ráðningar, greint eftir kyni 

Í upphafi voru konur 41% skráðra þátttakenda í verkefninu  en það hlutfall hafði lækkað í 39% 

í árslok 2013. Konur voru hins vegar 38% þeirra einstaklinga sem fengu ráðningu í starf innan 

verkefnisins. 

 

Mynd 13: Ráðningar, greint eftir kyni 

 
                                                      
1 Eins og fram kemur annars staðar í þessari skýrslu skýrist þetta lága hlutfall af þeim fjölda starfa sem 

afturkölluð voru af atvinnurekendum og afskráð af miðlurum. 

77%

23%

Íslenskt ríkisfang Erlent ríkifang

62%

38%

Karlar Konur
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3 KOSTNAÐARÞÆTTIR 

 

3.1 KOSTNAÐUR (ÁFALLINN OG ÚTISTANDANDI) 

 

Biðstyrkur  

Áætlaður heildarkostnaður skv. verkáætlun 240.000.000 kr. 

Áfallinn kostnaður 31. desember 2013 496.015.530 kr. 

Áfallinn kostnaður sem hlutfall af heildaráætlun 207% 

Eftir m.v. áætlun -256.015.530 kr. 

 

Starfsendurhæfing  

Áætlaður heildarkostnaður skv. verkáætlun  390.000.000 kr. 

Áfallinn kostnaður 31. desember 2013 38.630.629 kr.  

Áfallinn kostnaður sem hlutfall af heildaráætlun 9,9% 

Eftir m.v. áætlun 351.369.371 kr.      

  

 

Styrkur með starfi  

Áætlaður heildarkostnaður skv. verkáætlun 1.660.000.000 kr.      

Áfallinn kostnaður 31. desember 2013 877.986.787 kr.  

Áætlaðar útistandandi skuldbindingar/gerðir samningar  79.339.075 kr.      

Áætlaður heildarkostnaður 957.325.862 kr. 

Áætlaður kostnaður sem hlutfall af heildaráætlun 58% 

Eftir m.v. áætlun                 782.013.213 kr.      

 

Heildarkostnaður verkefnis  

Áætlaður heildarkostnaður skv. verkáætlun 2.290.000.000 kr.      

Áætlaður kostnaður verkefnisins í heild  1.491.972.021 kr.      

Eftirstöðvar m.v. áætlun 798.027.979 kr.      

 

Eins og sést í töflunni hér að framan er heildarkostnaður verkefnisins vegna biðstyrkja, 

starfsendurhæfingar og styrkja með starfi áætlaður 1.491.972.021 kr. Þetta þýðir að miðað við 

þá áætlun sem gerð var í upphafi verkefnisins eru eftirstöðvarnar a.m.k. 798.027.979 kr. og 

hefur þá verið tekið tillit til kostnaðar sem fellur á árið 2014 vegna samninga inn á það ár. 
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3.2 SKULDBINDINGAR VEGNA ÁRSINS 2014 

Eins og lesa má út úr töflunni í kafla 3.1 hér að framan var áfallinn kostnaður á árinu 2013 

vegna biðstyrkja, starfsendurhæfingar og styrkja með starfi 1.412.632.946 kr. 

Þá er ógreiddur kostnaður  vegna samninga sem gerðir voru um styrk með starfi og ná inn á 

árið 2014 áætlaður 79.339.075 kr.  
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4 MAT Á ÁRANGRI  

VIÐHORFSKANNANIR 

 

 

Að frumkvæði verkefnisstjórnar gerði Maskína viðhorfskönnun á meðal þeirra tveggja hópa 

sem nýtt höfðu sér Liðsstyrk, atvinnurekenda og atvinnuleitenda. Könnunin var lögð fyrir í 

tveimur lotum í maí og júní 2013. Í stöðuskýrslu verkefnisstjórnar m.v. lok ágúst 2013 var gerð 

grein fyrir helstu niðurstöðum, auk þess sem könnunin fylgdi með í heild sem fylgiskjal. 

Vinnumálastofnun fékk Maskínu til að framkvæma viðhorfskönnun í nóvember og desember 

2013 á meðal atvinnuleitenda sem tekið höfðu þátt í þeim verkefnum sem ráðist hafði verið í 

frá árinu 2009 til að auka virkni og aðstoða atvinnuleitendur. Um var að ræða verkefnin: Ungt 

fólk til athafna, ÞOR – Þekking og reynsla, Nám er vinnandi vegur, Vinnandi vegur og 

Liðsstyrkur. Hvað Liðsstyrksverkefnið varðar var þýðið 500 einstaklingar sem höfðu gert 

Liðsstyrkssamning óháð því hvort sá samningur var enn í gildi þegar könnunin var gerð  og 

bárust 302 svör. Þess ber að geta að ólíkt hinum verkefnunum þá var Liðsstyrksverkefnið enn í 

gangi þegar könnunin var framkvæmd. 

Áhugavert er að bera saman niðurstöður vegna þátttöku einstaklinga í ólíkum verkefnum og má 

draga af því ýmsan lærdóm. Hér verður þó látið nægja að birta svör við nokkrum spurningum 

er lagðar voru fyrir þátttakendur í Liðsstyrksverkefninu. 

Í könnuninni var spurt um stöðu þeirra sem tóku þátt í Liðsstyrk og fylgir niðurstaðan hér á 

eftir. 
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Fram kemur að konum hafði farnast nokkuð betur en körlum. Þá var nokkur munur eftir 

aldurshópum. Yngsti hópurinn hafði að nokkrum hluta farið í nám á meðan elsti hópurinn sem 

ekki fékk vinnu hafði í nokkrum mæli horfið af vinnumarkaði. Í hópi fólks á miðjum aldri var 

stærstur hluti þeirra sem ekki eru í starfi, atvinnuleitendur.  

Í könnuninni var spurst fyrir um hversu ánægður eða óánægður viðkomandi einstaklingur hafði 

verið með Liðsstyrk. 

 

Niðurstaðan var lakari en í könnuninni sem gerð var  í maí – júní 2013 sem gaf 4,02 að meðaltali 

en þess ber að geta að þýðið var ekki það sama í könnununum. Einnig er athyglisvert að 

marktækur munur var á því hvað Íslendingar voru mun ánægðari en Pólverjar með verkefnið 

auk þess sem íbúar höfuðborgarsvæðisins, Norðurlands, Suðurlands og Reykjaness voru 

ánægðari en aðrir. Þá voru þeir sem voru í starfi eða bæði í námi og starfi ánægðari en aðrir. 

Þá var spurt hvort viðkomandi fyndist verkefnið hafa aukið eða minnkað sjálfstraust eða hvort 

það skipti engu máli. 
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Mun fleiri töldu að verkefnið hefði aukið sjálfstraust þeirra en þeir sem töldu það hafa haft 

neikvæð áhrif. Meirihlutinn taldi hins vegar að verkefnið hefði engu skipt. Af þessu er ljóst að 

verkefnið hafði frekar jákvæð áhrif á sjálfstraust viðkomandi að svo miklu leyti sem það skipti 

máli. Ekki var spurt um þetta atriði í fyrri könnun og því ekki um samanburð að ræða. 

Í könnuninni var spurt um fjölmarga þætti aðra sem ekki verður gerð grein fyrir hér. Könnunin 

í heild fylgir hér með sem fylgiskjal ásamt sérstakri úrvinnslu á þeim hluta hennar sem varðar 

Liðsstyrk sérstaklega.    
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5 NIÐURSTAÐA 

 

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

og aðila vinnumarkaðarins í tengslum við þjónustu við atvinnuleitendur frá efnahagskreppunni 

sem skall á haustið 2008. Það samstarf hefur ásamt virkri þjónustu þeirra stofnana sem í hlut 

eiga skilað miklum fjölda einstaklinga lengri úrræðum með nýjum störfum, skólagöngu eða 

starfsendurhæfingu á þessu tímabili. Þessi viðamikla starfsemi hefur miðað að því að nýta 

fjármagn sem ella hefði verið greitt út sem bætur í að skapa þeim einstaklingum tækifæri sem 

þátttakendur á vinnumarkaði og í námi.  

Í stöðuskýrslu verkefnisstjórnar m.v. lok ágúst 2013 var gerð grein fyrir fyrra samstarfi 

stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins í þjónustu við atvinnuleitendur. Í skýrslunni var fjallað 

um reynsluna af Liðsstyrk og komist að þeirri niðurstöðu að reynslan af verkefninu væri í 

heildina góð. Jafnframt var bent á jákvæða þætti sem komið hefðu fram við framkvæmd 

verkefnisins sem og neikvæða þætti og hvaða lærdóm mætti draga af hvoru tveggja.  

Ekki er ástæða til að endurtaka hér það sem þar kom fram.  

Það er tvennt sem halda ber til haga varðandi Liðsstyrksverkefnið er varðar samkomulag 

stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins sem gert var um verkefnið og undirritað var 12. 

desember 2013, byggt á samþykkt Atvinnuleysistryggingasjóðs frá 15. nóvember 2012 sem 

afgreidd var í ríkisstjórn. 

1. Þjónusta við atvinnuleitendur án bótaréttar og sem njóta framfærslu sveitarfélaganna. 

Í samþykkt Atvinnuleysistryggingasjóðs sagði m.a.: Áætlað er töluverður fjöldi þeirra sem 

njóta framfærslu sveitarfélaga séu vinnufærir og í virkri atvinnuleit og teljist því til hóps 

atvinnuleitenda. Áhersla er lögð á að þessi hópur geti leitað til Vinnumálastofnunar og fengið 

þar greiningarviðtöl og ráðgjöf eins og aðrir þeir sem eru í atvinnuleit og fá þjónustu hjá 

stofnuninni. Mikilvægt er að gott samstarf verði milli ráðgjafa Vinnumálastofnunar og 

félagsráðgjafa sveitarfélaga um þjónustu við þessa atvinnuleitendur. 

Með samkomulagi sem undirritað var 19. nóvember 2013 hófst með formlegum hætti samstarf 

Vinnumálastofnunar og sveitarfélaga um land allt í tengslum við þjónustu við atvinnuleitendur 

sem eru án bótaréttar innan atvinnuleysistryggingakerfisins en fá fjárhagsaðstoð frá 

félagsþjónustu sveitarfélaga. Þessi samvinna hefur verið nefnd Stígur. Markmiðið með 

samvinnunni er að styrkja viðkomandi einstaklinga í leit sinni að atvinnu þannig að þeir geti 

sem fyrst orðið virkir þátttakendur á vinnumarkaði og fækka þeim einstaklingum sem þurfa á 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna að halda.   

Í samkomulaginu felst meðal annars að sveitarfélögin munu vísa atvinnuleitendum, sem ýmist 

hafa fullnýtt rétt sinn innan atvinnuleysistryggingakerfisins á undanförnum árum eða hafa af 

einhverjum ástæðum ekki náð að ávinna sér rétt innan kerfisins með þátttöku á vinnumarkaði, 

til Vinnumálastofnunar sem veita mun þessum einstaklingum þjónustu í tengslum við  

starfsráðgjöf og vinnumiðlun. 

2. Heimild sveitarfélaga til að skilyrða fjárhagsaðstoð félagsþjónustu sveitarfélaga við virkni. 

Í samþykkt Atvinnuleysistryggingasjóðs sagði um þetta efni: „Velferðarráðherra skipi 

starfshóp sem fari yfir fram komnar óskir Sambands íslenskra sveitarfélaga um breytingar á 

lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og geri tillögur til ráðherra eigi síðar en 15. desember 
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nk. um skýrari heimildir til að skilyrða fjárhagsaðstoð félagsþjónustu sveitarfélaga við virkni. 

Starfshópinn skipi þrír fulltrúar velferðarráðuneytis, þrír fulltrúar Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og einn fulltrúi samtaka félagsmálastjóra en einn af fulltrúum 

velferðarráðuneytisins skal vera formaður nefndarinnar. 

Nefndin skilaði tillögum sínum til þáverandi velferðarráðherra á fyrstu mánuðum árs 2013. Var 

frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni fatlaðs fólks unnið í kjölfarið þar sem byggt 

var á tillögum nefndarinnar. Frumvarpið var samþykkt á fundi ríkisstjórnar en strandaði hins 

vegar í meðförum þingflokka þáverandi ríkisstjórnarflokka og var þáverandi velferðarráðherra 

því ekki gefinn kostur á að mæla fyrir frumvarpinu á Alþingi. 

 

Nú þegar Liðsstyrks verkefninu er lokið telur verkefnisstjórnin mikilvægt að draga lærdóm af 

verkefninu, bæði því sem vel tókst til og því sem tókst síður. Sama gildir um önnur verkefni í 

tengslum við þjónustu við atvinnuleitendur sem ráðist hefur verið í frá árinu 2009. Markmiðið 

er að tryggja eins og kostur er að atvinnuleitendur fái góða þjónustu og að þeir verði aðstoðaðir 

við að verða virkir þátttakendur á vinnumarkaði og í samfélaginu. 

  



 
 

 19 

FYLGISKJÖL   

EFNISYFIRLIT   
  

  
  

 
  

1. Stöðuskýrsla verkefnisstjórnar Liðsstyrks m.v. 31. ágúst 2013  

2. Stöðuskýrsla verkefnisstjórnar Liðsstyrks m.v. 31. ágúst 2013 – fylgiskjöl  

3. Fundargerðir verkefnisstjórnar, 16. – 20. fundur  

4. Skýrsla Maskínu um viðhorf fyrrum atvinnuleitenda, nóvember – desember 2013  

5. Skýrsla Maskínu um viðhorf fyrrum atvinnuleitenda til Liðsstyrksverkefnisins, nóvember – 

desember 2013  

 


