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Efni

 Staða og horfur

 Ungt fólk til athafna

 Samskipti Vinnumálastofnunar og verkalýðshreyfingarinnar



Staða og horfur
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Ungir atvinnuleitendur

1. Starfshópur tveggja ráðuneyta um stöðu ungra 

atvinnuleitenda skipaður í ágúst

2. Rýnihópagreining meðal 18-24 ára langtímaatvinnulausra 

gerð í október

3. Skýrsla hópsins kom út í nóvember með tillögum um 

úrræði

4. Lagabreytingar gerðar í desember ásamt fjárlögum sem 

tryggja fjármögnun verkefnisins

5. Átaki hrundið af stað 4. janúar



Rýnihópagreining

• Frumkvæði nánast ekkert

• Engin hvatning frá kerfinu, langflestir höfðu ekkert heyrt frá VMST 
frá því þeir misstu vinnu

• Engin kynning frá skólum

• Ekkert sem ýtir við þeim að breyta ástandi

• Langflestir einungis með grunnskólapróf, sumir með einingar úr 
framhaldsskóla

• Langflestir búa í foreldrahúsum með þokkalegan fjárhag að eigin 
mati

• Margir sáttir við ástandið



Niðurstöður skýrslu

 Ungt atvinnulaust fólk á aldrinum 18-24 ára þarfnast 

leiðsagnar og þarf að gegna hlutverki

 Aðgerðarleysi gæti haft svipaðar afleiðingar og í Finnlandi þar 

sem “heil kynslóð týndist” með hörmulegum afleiðingum 

fyrir fjölmarga einstaklinga og samfélagið í heild

 Meginmarkmið aðgerða gegn atvinnuleysi ungs fólks á vera 

skipulögð virkni  eða sjálfboðaliðastörf og aukin menntun 

fremur en afskiptaleysi á atvinnuleysisbótum



Fjöldi ungra atvinnuleitenda eftir 

landsvæðum



Fjöldi ungra atvinnuleitenda eftir 

landsvæðum sem hlutfall af heildarfjölda 

á landsvísu



Hlutfall án vinnu af heildarfjölda 16-24 

ára



Tillögur skýrslu

Viðtöl við ráðgjafa Vinnumiðlunar –

einstaklingsmiðuð aðgerðaáætlun

Atvinna eða háskólanám

Vinnustofur

Efla virkni, færni og sjálfstraust, 

sbr. úrræði / námsskeið í 

undirbúningi í Hinu Húsinu og hjá 

Virkjun.

Starfsþjálfun í 3-5 mánuði

Á vinnustöðum í mismunandi 

atvinnugreinum.

1.  Aftur inn í framhaldsskólana

Einkum 16-19 ára og 20-25 ára sem hafa 

lokið meira en helmingi framhaldsskólanáms.

3.  Framhaldsskólar, frumgreinadeildir, 

raunfærnimat og námskeið 

fræðslumiðstöðva iðngreina.

Einkum yfir 25 ára sem hafa lokið meira en 

helmingi framhaldsskólanáms.

2.  Námsskeið símenntunarmiðstöðva

Einkum atvinnuleitendur með litla 

framhaldsmenntun en hafa námslöngun og 

hvata og eru smeyk við bóknám.

4.  Sjálfboðastarfsemi

Rauði krossinn, íþróttasamtök, 

björgunarsveitir, við listastarfsemi og víðar.

5.  Átaksverkefni sveitarfélaga 

og ríkis

Fyrir þá sem ekki vilja fara í nám, einkum 

eldra fólk og skólaleið ungmenni.



Óvirkir ungir atvinnu-

leitendur

Samfélags-leg virkni

Verkefni Vinnumálstofnunar

Vinna

Nám



Fjármögnun

Rekstur: Aukaframlag til að ráða 10 nýja ráðgjafa vegna 

verkefnisins

Úrræði: 690 m.kr. hækkun á fjárlögum vegna úrræða fyrri hluta 

ársins en heildarkostnaður við verkefnið á árinu 2010 er 

metinn 1.300 m.kr. skv. ríkisstjórnarsamþykkt

” Vonir standa til að átakið skili þeim árangri strax á fyrri hluta ársins að áunninn 

sparnaður og minnkandi atvinnuleysi skapi rúm fyrir fjármögnun þess á seinni 

hluta ársins án hækkunar tryggingagjalds. Verði tafir á því verður fjárþörf 

Atvinnuleysistryggingasjóðs endurmetin á miðju ári.”



Á árinu 2010 er markmiðið að skapa:  

1. Allt að 450 ný námstækifæri fyrir ungt atvinnulaus fólk í framhaldsskólum 

landsins

2. Allt að 700 ný námstækifæri fyrir atvinnulaust fólk í námi á vegum 

símenntunarstöðva, aðfararnáms að frumgreinadeildum og lýðháskólum 

3. Allt að 450 ný starfsþjálfunarpláss og störf við átaksverkefni á vegum 

félagasamtaka, sveitarfélaga og annarra 

4. Allt að 400 ný sjálfboðastörf 

5. Allt að 400 ný pláss á vinnustofum ásamt   endurhæfingar- og 

meðferðarúrræðum 



VMST

Verkkaupi
Samstarfs-aðili

Verksali

Þjónustu-samningur

Einstaklingsbundnir 

virknisamningar



Réttur til vinnu eða virkni

“Félags- og tryggingamálaráðuneytið hefur sett fram það 

markmið að enginn verði atvinnulaus lengur en þrjá mánuði 

án þess að bjóðast vinna eða virkniúrræði.  Því markmiði 

verði náð gagnvart fólki yngra en 25 ára fyrir 1. apríl 

2010 og  1. september 2010 fyrir aðra. 

Vinnumálastofnun mun ná settu markmiði í nánu samstarfi við 

stéttarfélög og sveitarfélög.”



Ungt fólk til athafna - Ferlið

 Ungir atvinnuleitendur verða boðaðir í viðtal til 

ráðgjafa Vinnumálastofnunar

 Mat verður lagt á möguleika þeirra og þarfir m.t.t.   

virkniþátttöku

 Hafa val um virkniúrræði í samráði við ráðgjafa 

VMST

 Hafa ekki val um óvirkni – veldur bótamissi

 Áhersla á eftirfylgni og reglubundin samskipti



Stéttarfélög og stofnun-samskipti og 

samstarf

 Gagnrýni:

1. Skortur á upplýsingum

2. Skráningarkerfi hvetur fólk til að ganga úr stéttarfélögum

3. Félagsmenn stéttarfélaga fá ekki lögbundna þjónustu



Skortur á upplýsingum

 Stéttarfélög fá nú lista yfir félagsmenn án vinnu um hver 

mánaðarmót

 Í skoðun að senda einnig lista yfir fyrrverandi félagsmenn, 

sé slíkt heimilt að lögum



Skráningarkerfi og aðild

 Í dag er umsækjandi spurður um hvort hann vilji vera í 

stéttarfélagi og síðan beðinn að velja félag

 Breyting:

1. Umsækjanda verður gerð grein fyrir kostum þess að vera í 

stéttarfélagi og réttindamissi kjósi hann að vera utan félags

2. Umsækjanda er gerð grein fyrir því að skynsamlegast sé að 

vera áfram í sínu félagi til að viðhalda réttindum sínum

3. Umsækjandi er síðan beðinn að velja sitt félag

4. Umsækjandi á að lokum kost að að velja að vera ekki í félagi



Þjónusta VMST við félagsmenn án vinnu

 Skráning og greiðsla bóta

 Ráðgjöf og vinnumiðlun

1. Vinna

2. Úrræði

“Félags- og tryggingamálaráðuneytið hefur sett fram það 

markmið að enginn verði atvinnulaus lengur en þrjá mánuði án 

þess að bjóðast vinna eða virkniúrræði.  Því markmiði verði 

náð gagnvart fólki yngra en 25 ára fyrir 1. apríl 2010 og  

1. september 2010 fyrir aðra.  Vinnumálastofnun mun ná settu 

markmiði í nánu samstarfi við stéttarfélög og sveitarfélög.”
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