
 
 
 
Samráðsfundur á vegum Alþýðusambands Íslands: 
 
 

Vinnumarkaðsráð  
Hlutverk, starfshættir og verkefni 

 
Tími: 30. ágúst 2007, Kl. 13:00-17:00 
Staður: Nordica hóteli, 2. hæð 
 
Dagskrá: 
 
1. Fundarsetning 

Grétar Þorsteinsson, forseti ASÍ 
2. Lög um vinnumarkaðsaðgerðir og vinnumarkaðsráð  
 Áherslur ASÍ við undirbúning laganna 

 Halldór Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ 
 Staða og hlutverk vinnumarkaðsráða 
  Gissur Pétursson, forstjóri Vinnumálastofnunar 
 Fyrirspurnir og umræður 
3. Verkefni vinnumarkaðsráða  
 Atvinnumálin, horfurnar og mögulegar aðgerðir 
  Stefán Úlfarsson, hagfræðingur ASÍ 
 Vinnumarkaðsúrræði - Tækifæri á sviði símenntunar 
  Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri FA 
 Umræður 
4. Framhaldið 

  Signý Jóhannsdóttir, formaður atvinnumálanefndar ASÍ 
 Fundarslit 

 
Verkefni fundarins 

Svæðisbundin vinnumarkaðsráð á grundvelli laga nr. 55/2006 um vinnu-
markaðsaðgerðir eru nú að taka til starfa.  

Af hálfu ASÍ var við undirbúning laganna lögð áhersla á að efla og styrkja 
vinnumarkaðsaðgerðir og gefa jafnframt aðilum á einstökum svæðum aukið 
hlutverk við að ákveða aðgerðir á hverjum stað fyrir sig. Þessi sjónarmið 
voru almennt viðurkennd af þeim sem unnu að lagasetningunni.  

Bið var á því að óskað væri eftir tilnefningu í ráðin eftir að ný lög tóku gildi, 
þar sem mikilvægt þótti að skýra frekar hlutverk vinnumarkaðsráðanna og 
stöðu áður en þau tækju til starfa. Niðurstaðan varð sú að setja ráðunum 
sérstakt erindisbréf og kynna það tilnefningaraðilum samhliða ósk um til-
nefningu. 

Á fundinum verður fjallað almennt um stöðu og hlutverk vinnumarkaðsráð-
anna og hvað megi læra af reynslunni af gömlu svæðisráðunum. Þá verður 
sérstaklega fjallað um starfshætti, helstu verkefni og úrræði á sviði virkra 
vinnumarkaðsaðgerða. Á fundinum verða flutt stutt inngangserindi. Sérstök 

 



áhersla er þó lögð almenna umræðu og skoðanaskipti fundarmanna. gert ráð 
fyrir almennum umræðum og skoðanaskiptum. 

Markmið fundarins er að koma á framfæri upplýsingum og eiga skoðanaskipti 
og samræðu um hlutverk og verkefni vinnumarkaðsráðanna og hvernig þau 
geta nýst við þróun vinnumarkaðsúrræða og uppbyggingu á viðkomandi 
svæðum. Einnig er markmiðið með fundinum að ákveða hvort og þá með 
hvaða hætti Alþýðusambandið getur aðstoðað fulltrúa ASÍ í vinnumarkaðs-
ráðunum.  
 
Hverjum er boðið til fundarins? 

Fundurinn er sérstaklega ætlaður fulltrúum og varafulltrúum ASÍ í svæðis-
bundnum vinnumarkaðsráðum skv. lögunum um vinnumarkaðsaðgerðir. 
Jafnframt eru fulltrúar atvinnumálanefndar ASÍ og vinnumarkaðsnefndar ASÍ 
boðaðir til fundarins.  

 

Tilkynning um þátttöku 

Óskað er eftir því að þeir aðilar sem boðaðir eru til fundarins láti skrifstofu 
ASÍ sem fyrst vita hvort þeir hafa tök á að mæta á netfangið asi@asi.is eða í 
síma 5355600. 

 


