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Félagsmálaráðherra skipar sjö manna svæðisbundin 

vinnumarkaðsráð. Í hvert vinnumarkaðsráð skulu tveir ráðsmanna 

tilnefndir af samtökum launafólks á hverju svæði og tveir 

ráðsmanna tilnefndir af samtökum atvinnurekenda. Jafnframt skal 

einn ráðsmanna tilnefndur af menntamálaráðherra, einn tilnefndur 

af heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra og einn tilnefndur af 

sveitarfélögum á hverju svæði. Tilnefna skal jafnmarga fulltrúa til 

vara. Félagsmálaráðherra skipar formann og varaformann 

vinnumarkaðsráðs úr hópi þeirra sem tilnefndir hafa verið sem 

aðalmenn.



Vinnumarkaðsráð á hverju svæði skal skila skýrslu til stjórnar 

Vinnumálastofnunar um stöðu atvinnumála í nóvember ár 

hvert ásamt tillögum um þær vinnumarkaðsaðgerðir sem mælt 

er með að lögð verði áhersla á árið eftir. Enn fremur skulu 

vinnumarkaðsráðin vera hlutaðeigandi þjónustustöð 

Vinnumálastofnunar til ráðgjafar um skipulag og val á 

vinnumarkaðsúrræðum.



1. Stjórnsýsluleg staða

2. Hlutverk

3. Starfshættir

4. Greiðslur til ráðsmanna

 Samþykkt á 123. fundi stjórnar Vinnumálastofnunar 16. mars 2007.  

Jafnframt var ákveðið að úthluta tveimur milljónum króna á hvert 

vinnumarkaðsráð í upphafi starfseminnar en um frekari fjárveitingar yrði 

ákveðið síðar. 



 Starfsendurhæfing 

Miðstöðvar fyrir atvinnuleit

 Rannsóknir á atvinnuhorfum og möguleikum

 Skýrslur um samgöngumál

Námskeiðahald - ókeypis

Kynningarrit

 Smærri verkefni

Hvað ef vinnumarkaðsráðanna nyti ekki við?

Óljóst um árangur – fjármunir hleypt lífi í starf þeirra. 



Ágætur samræðuvettvangur

 Samskipti beint við sveitarfélög, fræðsluaðila, 

hagsmunasamtök

 Persónulegri samskipti – fáir einstaklingar með marga 

hatta. 

Kostnaður við þetta fyrirkomulag



Viðhald hæfni og félagsleg virkni

 Endurmenntun

 Endurhæfing

Gegn langtímaatvinnuleysi

 Finna störf erlendis

 Fleira?

Markmið um fjölda í úrræðum á hverjum tíma? 



Innan húss:

 Öflug náms og starfsráðgjöf, sjálfstyrking, vinnuklúbbar, námskeið og 

fræðslustarf 

 Starfsþjálfunarúrræði (starf á bótum, samningar)

 Vinnumiðlun 

 Aðkeypt úrræði:

 Miðstöðvar og vinnuklúbbar fyrir atvinnuleitendur

 Menntunarúræði hjá einkafyrirtækjum

 Náms og starfsráðgjöf t.d. hjá símenntunarmiðstöðvum

 Sálfræðiþjónusta

 Fjármálaráðgjöf

 Úrræði boðin og kostuð af öðrum. Hverjum? Hvers vegna? Fyrri reynsla –

gæðaeftirlit.



Vinnumarkaðsráð

 Símenntunarmiðstöðvar – þarfir þeirra sem veikastir 

standa

Hefðbundnar menntastofnanir (framhaldsskólar, 

háskólar)

 Stéttarfélög – beint samband og hvatning

 Sveitarfélög, sérstök verkefni, átaksverkefni

 Fyrirtækin í landinu

 Ráðuneyti og opinberar stofnanir - átaksverkefni



 Atvinnuleysistryggingasjóður (úrræðafjármunir)
 Starfsmenntaráð
 Ríkissjóður – önnur ráðuneyti – fjármunir til 

starfsmenntamála/fullorðinsfræðslu,
 Nýsköpunarsjóðir
 Starfsmenntunarsjóðir vinnumarkaðarins
 Endurhæfingarsjóður
 Lánasjóður ísl. námsmanna
 Sveitarfélög
 Erlendir sjóðir?

 Hversu mikið er til ráðstöfunar? 



Aldur

Menntun

 Starfsstétt

 Búseta

 Þjóðerni

Nýr hópur einstakl. á hlutabótum í samræmi við nýtt 

fyrirkomulag 

 Fjöldi

 Lengd á skrá



Nýtt: 

 Frumkvöðlastarf 8. gr. 

 Sjálfboðaliðastarf

Annað þekkt áður – nánast sömu reglur. 

 Ráðgjafafundur 17. apríl með FA



 Starfsþjálfun í allt að 6 mánuði

 Reynsluráðning í allt að 6 mánuði

 Atvinnutengd stafsendurhæfing í 13 vikur

 Þróun eigin viðskiptahugmyndar í 6 mánuði

 Frumkvöðlastarf innan fyrirtækis í 6 mánuði

 Sérstök átaksverkefni í 6 mánuði – fyrirtæki eða 
frjáls félagasamtök 

 Sjálfboðaliðastarf – frjáls félagasamtök

 Styrkir 
 vegna samninga við fyrirtæki

 vegna frumkvöðlastarfs



 Skilvirk

Málefnaleg

Ódýr

Á líka við um samskipti stofnunarinnar við 

fræðsluaðila.

 Kveðja frá bláa hópnum

 Gissur, Margrét, Unnur, Friðrik, 

 Baldur og Einar!


