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Vinnumarkaðssjóðir - almennt

Rétt að færa vinnumarkaðssjóði úr A-hluta yfir í 
C-hluta þannig að þeir verði sjálfstæðir
Sjóðir mega ekki vera handraði fyrir stjórnvöld
Ekki skynsamlegt að útvista rekstri sjóðanna, 

t.d. fela aðilum vinnumarkaðarins að reka þá



Atvinnuleysisbætur

Hækka þarf hámarksfjárhæð tekjutengdra 
atvinnuleysisbóta
Miðað er við 70% af meðaltali heildarlauna
Bæturnar geta þó aldrei orðið hærri en 358 þús. kr. 

á mánuði miðað við óskerta atvinnuleysistryggingu
Rétt að stefna að því að hámarkið verði 70% 

heildarlaunum: BHM 490 þús. kr. (sept. 2017)



Til samanburðar – grunnframfærsla LÍN
Grunnframfærsla hjá LÍN er nú 177 þús. kr. á 

mánuði
Starfsmaður á lágmarkslaunum (280 þús. kr.) 

fær 222 þús. kr. útborgaðar eftir skatt
Hækka þarf lán til grunnframfærslu sem nemur 

þessum mismun



Ábyrgðasjóður launa

Hámarksábyrgð vegna vangoldinna launa eða 
bóta vegna slita á ráðningarsamningi er nú 385 
þús. kr. fyrir hvern mánuð
Ábyrgðin þarf að hækka í 633 þús. kr. fyrir 

hvern mánuð



Fæðingarorlof
Endurskoða þarf lög um fæðingarorlof, meðal 

annars reglur um fjárhæð greiðslna og 
tímalengd orlofs

 2. gr. Markmið.
Markmið laga þessara er að tryggja barni samvistir 

við báða foreldra. 
Þá er lögum þessum ætlað að gera bæði konum og 

körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf.



Menntamál
BHM bendir á að háskólamenntun er ein 

meginforsenda samfélagslegra framfara. 
Mikilvægt er að jafna aðstöðu fólks og standa 
vörð um jöfn tækifæri þess til að stunda 
fjölbreytt háskólanám. Tryggja þarf gæði 
háskólamenntunar í samræmi við alþjóðleg 
viðmið.
Gæðaráð íslenskra háskóla (QEFII)



Menntamál
BHM telur nauðsynlegt að stjórnvöld móti 

langtímastefnu í menntamálum með virkri 
þátttöku bandalagsins. Veita þarf auknu 
fjármagni til háskóla, rannsókna og nýsköpunar 
svo fjölga megi störfum háskólamenntaðra og 
efla atvinnulífið. Mikilvægt er að styrkja tengsl 
háskólamenntunar og vinnumarkaðar.



Mennta- og atvinnumál
Lítil þjónusta VMST við háskólafólk í atvinnuleit
Gríðarleg sókn háskólamenntaðra í 

starfsendurhæfingarþjónustu VIRK



Mennta- og atvinnumál
BHM kallar eftir auknu samstarfi við stjórnvöld, 

menntastofnanir og atvinnulífið um greiningu á 
framtíðarþörfum vinnumarkaðarins og áhrifum 
tækniframfara á störf háskólafólks.

4. iðnbyltingin: gerendur eða þolendur?
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