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Greinargerð um stöðu og horfur á vinnumarkaði,  

vinnumarkaðsúrræði og ráðgjöf 

23. febrúar 2010 

 

Almennt yfirlit um stöðu og horfur á vinnumarkaði og fjölda 
atvinnuleitenda 
Í janúar 2010 fjölgaði um ríflega 1.000 manns á atvinnuleysisskrá, eða úr 15.329 í lok árs í 16.389 í 

lok janúar. Þetta gerir nærri 50 manns að jafnaði á dag sem er nokkur aukning frá mánuðunum á 

undan þegar fjölgaði um nær 500 á mánuði. Í febrúar hefur heldur hægt á fjölgun atvinnulausra og 

fjölgar þeim nú um 20-30 á dag að jafnaði. 

Þetta er hægari aukning atvinnuleysi en gert var ráð fyrir í spám á síðasta ári. Nú er talið líklegast að 

atvinnuleysi fari hæst í um 9,5% í febrúar og mars, en taki svo að lækka í takt við aukin umsvif í 

efnahagslífinu þegar vorar. 

 

Í fjölda þeirra sem eru atvinnulausir í lok mánaðar eru allir sem eru á atvinnuleysisskrá, líka þeir 

sem eru í hlutastörfum /minnkuðu starfshlutfalli en atvinnulausir á móti að hluta, en þeir voru 

ríflega 2.500 í lok janúar og því um 13.500 sem voru að fullu án atvinnu.  
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Þátttaka í úrræðum og átak gegn atvinnuleysi ungs fólks 
Af þeim, sem voru að fullu atvinnulausir í lok janúar, voru um 1.500 í úrræðum af ýmsu tagi, flestir 

með námssamninga eða ríflega 500 manns, tæplega 500 í ýmsum grunnúrræðum, s.s. 

starfsleitarnámskeiðum, sjálfstyrkingarnámskeiðum og áhugasviðsgreiningu. Um 140 voru í 

starfsþjálfun, reynsluráðningu, átaksverkefnum eða nýsköpunarverkefnum og um 80 að auki í 

starfstengdum námskeiðum s.s. suðunámskeiðum, vinnuvélanámskeiðum og 

fiskvinnslunámskeiðum. Þá voru tæplega 200 manns á ýmsum námskeiðum s.s. tölvu- og 

tungumálanámskeiðum, um 70 manns í þjálfun í ýmsum smiðjum og vinnuklúbbum og um 90 

manns tóku þátt í námi hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, einkum Grunnmenntaskólanum. 

Verkefnið Ungt fólk til athafna fór í gang í byrjun árs, en verkefnið miðar að því að öllu ungu fólki á 

(16-24 ára), sem er atvinnulaust, verði komið í virkni af einhverju tagi á næstu mánuðum. Fjöldi 

ungmenna á þessu 

aldursbili var um 

3.000 manns í lok 

janúar, flest þó á 

aldrinum 20-24 ára. 

Verkefnið er unnið í 

nánu samstarfi við 

fjölmarga aðila í 

samfélaginu, s.s. 

sveitarfélög, stéttar-

félög, skóla og aðra 

fræðsluaðila, Rauða 

krossinn, íþrótta-

hreyfinguna og fjölmarga aðra smærri aðila. Ætlunin er að verkefni nái smám saman til fleiri 

aldurshópa.  

Veitt var auknu fé til ráðgjafar- og úrræðamála og ráðgjöfum Vinnumálastofnunar fjölgað um 10 til 

að fást við þetta verkefni og opnuð sérstök skrifstofa á Suðurlandsbraut sem er ráðgjafarmiðstöð 

fyrir ungt fólk. Þar hófst starfsemi í byrjun febrúar og hefur verið rætt við um 200 manns á viku, eða 

um 600 manns það sem af er febrúar, þar sem ungt fólk fær ráðgjöf í formi einstaklings- eða 

hópviðtala og velur í framhaldinu í hvers konar virkni það vill fara. Í samantekt sem gerð var þann 

15. febrúar kemur fram nánar í hvers konar virkni einstaklingarnir hafa farið: 

Þegar eru farnir af stað fimm hópar í sjálfstyrkingarnámskeiðið Vítamín í samstarfi við Hitt húsið, 

námskeiðið hefur vakið mikla lukku. Tveir hópar eru farnir af stað í Grunnmenntaskólann sem er 

námsleið hjá Mími símenntun og er kominn nægur fjöldi til að fara af stað með þriðja hópinn. 40 

ungmenni byrja mánudaginn 15. febrúar í Fjölbraut í Breiðholti í nýrri námsleið samkv. nýrri 

námsskrá framhaldsskóla. Þetta er námsleið þar sem lagt er upp úr nýjum og óhefðbundnum 

leiðum með áherslu á list- og verkgreinar, sjálfstyrkingu og fl. Hér skapast ný tækifæri fyrir þau 

ungmenni sem ekki hafa fengið þörfum sínum mætt í framhaldsskólum til þessa. Mikill áhugi er á 

vinnuvélanámskeiðum og eru tveir hópar farnir af stað í þau námskeið. Einnig eru að fara af stað 

námskeið í lesblindu, færni í ferðaþjónustu, tölvunámskeið, hótel- og barþjónanám, ásamt 

fleirum. Um 50 ungmenni hafa lýst áhuga á sjálfboðaliðastörfum hjá Rauða 

krossinum, Íþróttasambandi Íslands og há Veraldarvinum. 
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Sjá nánar á vefsíðu átaksins, http://www.vinnumalastofnun.is/ungtfolk/forsida/  

Starx í haust hafði verið lögð aukin áhersla á ráðgjöf og virkniúrræði með auknu samstarfi og 

samningum við KVASIR, samtök fræðslu- og símenntunarmiðstöðva, IÐUNA fræðslusetur og 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins um náms- og starfsráðgjöf fyrir atvinnuleitendur. Í þessum 

samningum felst að ráðgjafar sem starfandi eru hjá þessum aðilum sinna í auknum mæli ráðgjöf við 

þá atvinnuleitendur sem þeim tengjast og verið hafa hvað lengst á atvinnuleysisskrá, og jafnframt 

að koma þeim í virkni í samvinnu við Vinnumálastofnun. Samstarfið hefur verið að þróast og hefur 

gengið að flestu leyti vel og hafa hundruðir einstaklinga á atvinnuleysisskrá fengið ráðgjöf og 

virkniúrræði í gegnum þessa samninga.  

Með þessu samstarfi skapaðist aukið svigrúm hjá ráðgjöfum Vinnumálastofnunar til að sinna öðrum 

hópum, s.s. yngsta hópnum, sem farið var að vinna með í auknum mæli strax á haustmánuðum þó 

svo átakið um Ungt fólk til athafna hafi ekki formlega farið af stað fyrr en í ársbyrjun 2010. 

Börn og atvinnuleysi 
Í neðangreindri töflu má sjá að ríflega 6.919 þeirra sem eru á atvinnuleysisskrá eiga börn og er 

heildarfjöldi barna sem á atvinnulausa foreldra tæplega 11.200.  

Samtals eru 311 heimili þar sem báðar fyrirvinnur eru á atvinnuleysisskrá og er um að ræða 410 

börn sem eiga báða foreldra atvinnulausa. 

  

Samantekt um börn atvinnulausra sep.09 okt.09 nóv.09 des.09 jan.10

Heildarfjöldi atvinnulausra 13.748 14.369 15.017 15.329 16.381

Heimili þar sem báðar fyrirv. eru atvinnulausar 350 382 394 422 446

Heimili þar sem einn er atvinnulaus 13.048 13.605 14.229 14.485 15.489

Samtals heimili þar sem er atvinnuleysi 13.398 13.987 14.623 14.907 15.935

Barnlaust fólk atvinnulaust 7.792 8.220 8.670 8.838 9.462

Barnlaus heimili, báðar fyrirvinnur atv.lausar 103 116 112 126 135

Barnlaus heimili þar sem einn er atv.laus 7.586 7.988 8.446 8.586 9.192

Barnlaus heimili þar sem er atvinnuleysi 7.689 8.104 8.558 8.712 9.327

Fjöldi atvinnulausra sem eiga börn 5.956 6.149 6.347 6.491 6.919

Heimili með börn, báðar fyrirvinnur atv.lausar 247 266 282 296 311

Heimili með börn þar sem einn er atv.laus 5.462 5.617 5.783 5.899 6.297

Heimili með börn þar sem er atvinnuleysi 5.709 5.883 6.065 6.195 6.608

Heildarfj. barna sem eiga atvl. foreldra 9.681 9.978 10.309 10.587 11.182

Börn með báða for. atvlausa 327 350 364 393 410

Börn með annað for. atv.laust 9.354 9.628 9.945 10.194 10.772

Meðalfjöldi barna á heimilum þar sem eru börn 1,70 1,70 1,70 1,71 1,69

Ath. þegar talað er um báða foreldra er miðað við fjölskyldunúmer, þ.e. einstaklingar sem búa saman og það eru börn

   á heimilinu.   Ekki eru til upplýsingar um það hvort báðir foreldrar eru atvinnulausir ef þeir búa ekki sama, þ.e. ef þeir

   tengjast ekki með fjölskyldunúmeri
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Ítarlegri greining atvinnuleysis 

Atvinnugreinar og menntun 
Atvinnuleysi hefur verið mest í 

byggingariðnaði frá því hrunið varð 

fyrir rúmu ári síðan og er gert ráð 

fyrir að svo verði áfram. 

Atvinnuleysi eru nú nálægt 25% í 

byggingariðnaði og er ennþá heldur 

lægra en í vor þegar það nálgaðiast 

30%, en það var nokkru lægra 

seinni part sumars.  

Atvinnuleysi er nú á bilinu 10-15% í 

flestum öðrum atvinnugreinum 

nema opinberri starfsemi, 

landbúnaði, fjármála- og trygginga-

starfsemi og menningar- 

/tómstunda- og félagastarfsemi. 

Atvinnuleysi hefur aukist í flestum 

greinum frá því í ágústlok, þó má 

sjá að atvinnuelysi er nú minna í 

upplýsinga- og fjarskiptaþjónustu, 

fjármála- og tryggingastarfsemi og í 

sérfræðiþjónustu, heldur en í lok ágúst. Mest er aukningin í flutningastarfsemi og gisti- og veitinga-

starfsemi.  

Menntun þeirra sem eru á atvinnuleysisskrá er svipuð og verið hefur síðasta árið eða svo. Ríflega 

50% hafa aðeins lokið grunnskólaprófi, 15% iðnnámi, 14% háskólanámi, 12% stúdentsprófi og 7% 

ýmiskonar starfs-

tengdu framhalds-

námi. 

Um þriðjungur þjóðar-

innar hefur ekki lokið 

námi umfram grunn-

skólanám og því ljóst 

að atvinnuleysi er 

meira meðal þess 

hóps en þeirra sem 

meiri menntun hafa að 

baki. 
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Kyn – búseta – aldur – þjóðerni 
Atvinnuleysi hefur aukist meira meðal karla en kvenna nú síðustu mánuði, einkum hefur 

atvinnuleysi meðal karla á landsbyggðinni aukist hratt síðan í september. 

 

Atvinnuleysi hefur farið vaxandi meðal allra aldurshópa frá því í september, en mest þó meðal 

þeirra yngstu, ekki síst nú í janúar. Gera má ráð fyrir að sú þróun haldi áfram fram á vor líkt og á 

síðasta ári. 

 

Í neðangreindri töflu má sjá að erlendum ríkisborgurum á atvinnuleysisskrá hefur fjölgað hratt í 

janúar. Pólverjum hefur fjölgað um ríflega 200 manns og öðrum erlendum ríkisborgurum um 

nálægt 40. 

 

30.sep 31.okt 30.nóv 31.des 31.jan 

Íslenskir ríkisborgarar 12.030 12.606 13.184 13.355 14.151 

Erlendir ríkisborgarar 1.718 1.763 1.833 1.974 2.231 

   Þar af pólskir ríkisborgarar 1.102 1.128 1.170 1.137 1.357 

   Þar af aðrir erlendir 

ríkisborgarar 616 635 663 837 874 
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Langtímaatvinnulausir 
Af þeim ríflega 16.000 manns sem voru á atvinnuleysisskrá í lok desember höfðu yfir 7.000 manns 

verið atvinnulausir í 6 mánuði eða lengur (þrír neðstu hlutar súlnanna á myndinni að neðan), og 

hefur fjöldi langtímaatvinnulausra því haldist svipaður nú um nokkurra mánaða skeið. Hluti þess 

hóps er þó í hlutastörfum og því ekki að fullu atvinnulaus. Aftur má búast við að fjölgi nokkuð í hópi 

langtímaatvinnulausra (6 mán.+) nú næstu mánuði. 

Fjöldi þeirra sem verið hefur atvinnulaus í ár eða lengur fer á hinn bóginn stækkandi og voru um 

4.000 í lok janúar sl. og hafði þá fjölgað úr ríflega 1.000 manns í lok september og um 500 manns í 

júnílok. Áfram mun fjölga nokkuð í þessum hópi í febrúar og mars, en eftir það mun fjöldi þeirra 

trúlega standa í stað í kring um 5.000 manns. 
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