FW: Atvinnuátakið "Hefjum störf"
Til

:

Baldur Ingi Jónasson;Axel Rodriguez Överby;Bryndís Ósk Jónsdóttir;Margrét Geirsdóttir

Frá

:

Birgir Gunnarsson

Heiti

:

FW: Atvinnuátakið "Hefjum störf"

Málsnúmer

:

2021030087

Málsaðili

:

Vinnumálastofnun

Skráð dags

:

18.03.2021 08:22:49

Höfundur

:

Birgir Gunnarsson
Viðhengi
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Kær kveðja,
Birgir Gunnarsson bæjarstjóri
450 8024 – 897 3464 - birgir@isafjordur.is

From: Guðrún Stella Gissurardóttir - VINNU [mailto:gudrun.s.gissurardottir@vmst.is]
Sent: miðvikudagur, 17. mars 2021 17:46
To: Guðrún Stella Gissurardóttir - VINNU ; Jón Páll ; Birgir Gunnarsson ; bragi@sudavik.is; sveitarstjori ;
Sveitarstjóri Tálknafjarðarhrepps ; Ingibjörg Birna Erlingsdóttir ; drangsnes@drangsnes.is;
arneshreppur@arneshreppur.is; baejarstjori@vesturbyggd.is; Aðalsteinn Óskarsson ; Sigríður Kristjánsdóttir
Subject: Atvinnuátakið "Hefjum störf"
Til bæjar- og sveitastjórna og forsvarsmanna sveitarfélaga á Vestfjörðum
Á föstudag þann 12. mars s.l. kynnti félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Daðason ásamt forsætisráðherra,
Katrínu Jakobsdóttur atvinnuátak undir yfirskriftinni „Hefjum störf“. Markmiðið með átakinu er að auðvelda
atvinnurekendum að ráða til sín atvinnuleitendur og sér í lagi þá sem eru langt komnir með að nýta bótatímabil sitt.
Sveitarfélög eða stofnanir sem ráða atvinnuleitendur sem hafa nýtt a.m.k. 24 mánuði af 30 mánaða bótarétti
sínum geta fengið styrk fyrir fullum mánaðarlaunum að hámarki 472.835.- kr. á mánuði að viðbættum
11,5% í mótframlag í lífeyrissjóð til að ráða atvinnuleitanda/endur í fullt starf í allt að sex mánuði.
Hámarksgreiðsla er því kr 527.211.- Einnig er hægt að greiða samsvarandi styrk með atvinnuleitendum sem
fullnýttu bótarétt sinn hjá Atvinnuleysistryggingasjóði eftir 1. október 2020.
Vinnumálastofnun vonar að sveitarfélagið eða stofnanir á þess vegum sjái hag í að ráða atvinnuleitendur í þessari
stöðu í störf á vegum sveitarfélagsins en frekari upplýsingar um átakið er að finna á eftirfarandi vefslóð:
https://vinnumalastofnun.is/atvinnurekandi/radningarstyrkir/hefjum-storf
Opnað verður fyrir skráningu starfa á vef Vinnumálastofnunar n.k. mánudag þann 22. mars n.k.
Ef frekari upplýsingar óskast má hafa samband við undirritaða í síma eða tölvupósti eða hafa samband við
Vinnumálastofnun s. 5154800 tp: vestfirdir@vmst.is

Tölvupóstur þessi og viðhengi hans kunna að innihalda trúnaðarupplýsingar. Ef þú ert ekki réttur viðtakandi, er þess
óskað að þú gætir fyllsta trúnaðar og leyndar, hvorki lesir, skráir, afritir né notfærir þér tölvupóstinn á nokkurn hátt,
eins og þér er skylt skv. 5. mgr. 47. gr. laga nr 81/2003 um fjarskipti. Jafnframt er farið fram á að þú tilkynnir til
sendanda um móttöku tölvupóstsins eins fljótt og verða má, með því að endursenda tölvupóstinn eða með
sjálfstæðum tölvupósti. Loks er þess óskað að þú eyðir tölvupósti þessum, viðhengjum hans og afritum ef um þau er
að ræða.
This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and
purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message and are
hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it,
is strictly prohibited.

