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43. þing Alþýðusambands Íslands 

24. – 26. október 2018 - Hilton Reykjavík Nordica 

 

I  Yfirskrift og viðfangsefni þingsins 

Yfirskrift: STERKARI SAMAN 

Viðfangsefnið í hnotskurn: Hvert er erindi Alþýðusambandsins og verkalýðshreyfingarinnar? 

Fjallað verði um þau verkefni og áskoranir sem Alþýðusambandið, aðildarfélögin og launafólk standa 

frammi fyrir nú  og í næstu framtíð og hvernig á að takast á við þær út frá grunngildum og baráttu 

verkalýðshreyfingarinnar.  

Viðfangsefni þingsins verða römmuð inn undir fimm fyrirsögnum  

(Efnisatriði eru talin upp í dæmaskyni): 

 
 

Tekjuskipting og jöfnuður: 

- Ójöfnuður í samfélaginu og á vinnumarkaði 

- Skattkerfið og hlutverk þess til tekjujöfnunar 

- Laun og launajafnrétti 

- Mat á störfum  

- Stuðningur og þjónusta til atvinnu- og samfélagsþátttöku 

Heilbrigðisþjónusta  og velferð: 

- Heilbrigðisþjónustan; rekstur, aðgengi og kostnaður 

- Almenn velferðarþjónusta  

- Lífeyrisréttindi 

- Þjónusta og búsetuúrræði aldraðra og sjúkra  

- Samþætta þjónustu við öryrkja 
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Jafnvægi atvinnuþátttöku og einkalífs: 

- Fæðingar- og foreldraorlof 

- Dagvistun 

- Réttindi launafólks vegna umönnunarskyldu 

- Vinnutími og sveigjanleiki  

 

Húsnæðisöryggi: 

- Húsnæðismál ungs fólks 

- Húsnæðisöryggi og viðráðanlegur húsnæðiskostnaður fyrir tekjulágar fjölskyldur 

- Almennt húsnæðislánakerfi sem tryggir betri lánakjör og lægri vexti 

 

FRAMTÍÐIN ER NÚNA! Tækniþróun og skipulag vinnunnar: 

- Tækniþróunin og innihald starfa 

- Ráðningarsambandið og skipulag vinnunnar 

- Breytingar á fyrirtækinu – frá atvinnurekanda til fjármagnseigenda! 

- Grunnmenntun og endur- og eftirmenntin 

- Vinnuumhverfi og velferð í vinnu 

- Heilbrigður vinnumarkaður 

- Hlutverk verkalýðshreyfingar og skipulag á vinnumarkaði 

 

II Undirbúningur undir þingið 

Þingið og viðfangsefni þess verða kynnt og rædd á tveimur fundum með stjórnum, trúnaðarráðum og 

áhugasömum félagsmönnum/væntanlegum þingfulltrúum aðildarfélaganna vítt og breytt um landið: 

Fyrri fundirnir verða haldnir í apríl og seinni fundirnir í september. 

Á fundunum verður lagt upp með að kynna viðfangsefni þingsins með stuttum framsögum og  

kynningarmyndböndum. Á fyrri fundinum verður lögð áhersla á að taka fyrir þau málefni sem 

tengjast þátttöku á vinnumarkaði með beinum hætti, s.s. tekjuskiptingu og jöfnuð, tækniþróun og 

skipulag vinnunnar ásamt jafnvægis á milli atvinnuþátttöku og einkalífs/fjölskyldulífs. Á seinni 

fundinum verður sjónum beint að samfélagslegu hlutverki hreyfingarinnar m.t.t. heilbrigðismála og 

velferðar og húsnæðismála. Megin tilgangur fundanna er að auðvelda þátttakendum að geti tjáð sig 

um það sem á þeim brennur, kynna þeim viðfangsefnin og gera þeim kleift að koma með ábendingar 

og tillögur að áherslum og aðgerðum af hálfu Alþýðusambandsins og aðildarfélaganna. Notast verður 

við fundarform sem byggir á sem mestri virkni fundarmanna. 

Markmiðið er að eftir seinni fundarröðina í september verði lögð fyrir miðstjórn  drög að 

stefnuyfirlýsingu og aðgerðaráætlun byggð á niðurstöðum fundanna, sem lögð verður fyrir þingið til 

frekari umfjöllunar og afgreiðslu. 

 

III 43. þing ASÍ 2018 – skipulag, framkvæmd og eftirfylgni 

Þingið er eins og áður þrír dagar, miðvikudagur, fimmtudagur og föstudagur, 24. – 26. október. 

Lagt er upp með að á þinginu verði gefinn góður tími fyrir inngangserindi, umræður og afgreiðslu 

stefnuyfirlýsingar og aðgerðaráætlunar. Fengnir verða öflugir fyrirlesarar og framsögumenn um öll 
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helstu viðfangsefni þingsins. Unnið verður í starfsnefndum á þinginu og lögð áhersla á að allir 

þingfulltrúar hafi möguleika á og séu virkir í málefnastarfinu á þinginu. 

Áhersla verður lögð á að fylgja niðurstöðum þingsins eftir með einfaldri og myndrænni framsetningu í 

fjölmiðlum, á samfélagsmiðlum og kynningu innan verkalýðshreyfingarinnar, í samfélaginu almennt 

og gagnvart atvinnurekendum og stjórnmálunum.  


