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2.  Úthlutun styrkja 
 
Meginhlutverk Starfsafls er að styrkja fyrirtæki og einstaklinga til starfsmenntunar eins 
og reglur Starfsafls segja til um.   
 
Markmið styrkjanna, hvort sem er til einstaklinga eða fyrirtækja, er að efla 
starfsmenntun þannig að bæði starfsmaðurinn og fyrirtækið hagnist.  Takmarkið er að 
auka samkeppnihæfni bæði fyrirtækja og almennra starfsmanna þess. 
 
Starfsafl sinnti sem fyrr miklu kynningarstarfi á þessu sviði á árinu 2011.  Farið var í 
heimsóknir til fyrirtækja, ýmist í fylgd með fulltrúum stéttarfélaga á vinnustaðafundi eða 
að stjórnendur fyrirtækja voru heimsóttir.   
 
2.1.  Einstaklingsstyrkir 
 
Á árinu 2011 voru veittir alls 2.203 styrkir til einstaklinga í Eflingu stéttarfélagi, 
Verkalýðsfélaginu Hlíf og Verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur og nágrennis. Aldrei 
áður í sögu sjóðsins hafa verið veittir fleiri einstaklingsstyrkir.  Það er um 9% aukning á 
fjölda miðað við 2010 og aðeins meiri fjöldi en árið 2009 sem þá var metár hjá sjóðnum.   
Fé til þessara styrkja jókst hlutfallslega meira, úr 62,6 m.kr. árið 2010 í 71,1 m.kr árið 
2011 (Tafla 1).  Styrkjum til íslenskukennslu fjölgaði um 10% en heildarupphæð hækkaði 
um 17%.  Upphæð hvers íslenskustyrks hækkaði aðeins, vegna minni niðurgreiðslna ríkis 
og sveitarfélaga, eða að jafnaði úr tæplega 20 þús. kr. í rúmlega 21 þús. kr. pr. nemenda 
eða um 6% hærri upphæð. 
 
Tafla 1.  Fjöldi og heildarupphæð einstaklingsstyrkja Starfsafls 2010 og 2011. 

   
2010 

 
2011 

% breyting frá 
2010 

       
Fjöldi styrkja alls 2.009 2.203 +10% 

Upphæð styrkja alls 62,6 m.kr 71,1 m.kr +14% 

Meðalupphæð styrks 31.160 kr 32.274 kr +4% 

Fjöldi íslenskustyrkja 
 

583 643 +10% 

Upphæð íslenskustyrkja alls 
 
Meðalupphæð íslenskustyrks 

11,6 m.kr 

19.897 kr 

13,6 m.kr 

21.151 kr 

+17% 

+6% 

 
Hámarks styrkupphæð einstaklingsstyrkja var óbreytt, 60.000 kr, árið 2011, en aldrei er 
þó meira styrkt en 75% kostnaðar, sem fyrr. Upphæð styrkja fer einnig eftir greiðslum 
félagsgjalda en fullur styrkur miðaðst við lágmarkslaun sl. 12 mánuða.  Upphæð 
styrkupphæðar hefur verið óbreytt í nokkur ár en kostnaður við nám hefur sífellt aukist 
og meira er um að félagsmenn fari í lengra nám t.d. framhaldsskólanám og háskólanám. 
Upphæð uppsafnaðs þriggja ára einstaklingsstyrk var hækkuð í 180.000 kr á árinu en 
hafði lítið að segja í útgjöldum þar sem slíkir styrkir eru innan við 20 á ári. 
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Mynd 1.  Fjöldi umsókna um einstaklingsstyrki til Starfsafls árið 2011 og dreifing á nám. 
 
Eins og fyrri ár er fjöldi styrkja mestur í íslensku, eða 29% allra styrkja (Mynd 1), og var 
óbreytt að hlutfalli miðað við 2010. Útlendingum hefur fækkað á vinnumarkaði í kjölfar 
hrunsins en enn er stöðug eftirspurn eftir íslenskunámi.  Hlutfallslegur kostnaður við 
íslenskustyrki var hins vegar 19% (Mynd 2), sem er sama hlutfall og árið 2010. 
Hlutfallslegur fjöldi umsókna um meirapróf var 9% af heildarfjölda umsókna árið 2011 en 
hlutfallslegur kostnaður þessara styrkja var 17%, svipað og undanfarin ár.  Hætt var að 
styrkja verklegt, almennt ökunám í apríl 2010 en bóklegt nám styrkt. Við það dró mjög 
úr kostnaði við þessa tegund náms eða úr 9% af kostnaði árið 2010 í um 5% árið 2011 
(Mynd 2). Fjöldi styrkja í nám í formlega skólakerfinu heldur áfram að aukast og var 
samtals um 36% (háskólar, framhaldsskólar, iðnskólar, starfsnám, sérskólar) af fjölda en 
var um 28% árið 2010. Það má hugsanlega skýra með aukinni áherslu stjórnvalda og 
aðila vinnumarkaðarins á að búa til námstækifæri fyrir atvinnulaust ungt fólk.  Aðrar 
tegundir náms eru svipaðar og áður. 
  

29%

12%

12%9%6%

5%

4%

5%
4%
3% 3% 2%2% 2% Íslenska

Háskólanám
Almenn nám í framhaldskóla
Lífsleikni
Aukin ökuréttindi
Iðnnám í framhaldsskóla
Enska
Almenn ökuréttindi
Starfsnám
Sérskólar á framhaldskólastigi
Vinnuvélaréttindi
Tölvunám
Styrking í starfi
Önnur tungumál óflokkað
Öryggisfræðsla
Leonardó styrkir
Aftur í nám

Fjöldi einstaklingsstyrkja 2011 



Starfsafl  Ársskýrsla 2011 

 
 

5 

 
 
 
 

 
Mynd 2.  Hlutfallslegur kostnaður einstaklingsstyrkja Starfsafls árið 2011 á nám. 
 
 
 
 

 
 Mynd 3. Hlutfallsleg skipting fjölda eftir þjóðerni umsækjenda. 
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Íslendingar sækja í sig veðrið með styrki, þeir voru 50% styrkþega árið 2011 en voru 
41% árið 2010. Auk íslendinga voru pólverjar áberandi meðal styrkþega þó þeim hafi 
fækkað töluvert frá árinu áður, eða 26% (Mynd 3) í fyrra en voru 34% árið 2010.  Þar á 
eftir koma litháar, víetnamar, lettar, filippseyingar og portúgalar, 2 – 4% hver þjóð.  
Aðrar þjóðir voru fámennari. 
 
2.2.  Styrkir til fyrirtækja og aðrir verkefnastyrkir 
 
Alls bárust 86 umsóknir fyrirtækja um styrki á árinu 2011 sem er um 13% fækkun miðað 
við 2010.  Þremur umsóknum var hafnað eða frestað og óskað viðbótarupplýsinga sem er 
svipað og árið 2010 (4). Veitt voru 83 styrkloforð til fyrirtækja á árinu 2011 sem er um 
13% minnkun frá 2010 (95 loforð). Greiddir voru alls út 70 styrkir til fyrirtækja (17% 
minna en 2010) að upphæð um 12,2 m.kr.  Heildarupphæð verkefnastyrkja var svipuð 
og 2010, eða 14,8 m.kr eða er um 3% minni heildarupphæð miðað við 2010 (15,3 m.kr., 
Tafla 2). Stór hluti af þessari minnkun á heildarupphæð fyrirtækjastyrkja felst í minni og 
færri styrkjum til námsefnisgerðar og í fræðslustjóraverkefnið. Árið 2010 voru greiddar út 
tæp 1 m.kr. til íslenskukennslu fyrirtækja en samsvarandi upphæð árið 2011 var um 1,2 
milljón kr (Tafla 2).  Í fræðslustjóraverkefnin voru greiddar um 1 m.kr. árið 2011 en 1,8 
m.kr. árið 2010 (Tafla 2).  Það skýrist af aukinni þátttöku annarra fræðslusjóða í 
verkefninu sem komu inn í verkefnið árið 2010 og eitthvað færri verkefnum á árinu 2011. 
 
Það vekur einnig athygli að Sjálfstyrkingarnám og stjórnendafræðsla hefur vaxið mikið 
milli áranna 2010 og 2011, árið 2011 námu styrkir alls 16% af úthlutuðu fé miðað við 
4% árið áður. 
 
Af öðrum verkefnastyrkjum ber mest á styrkjum frá Menntaáætlun ESB (einkum 
Leonardo áætluninni) og þar komu inn tekjur á móti.  Gerð verður nánari grein fyrir þeim 
styrkjum síðar í skýrslunni.   
 
Starfsafl hefur meðvitað forgangsraðað fræðslustyrkjum á kostnað annarra verkefna t.d. 
á sviði námsefnisgerðar (3% kostnaðar árið 2011, 6% árið áður).  Það hefur verið mat 
stjórnar að á meðan sjóðurinn er rekinn með halla þá skuli beinir fræðslustyrkir til 
fyrirtækja og einstaklinga njóta forgangs.  Lægri styrkir hafa því ekki bitnað á 
starfsfræðslunni í fyrirtækjum.  Þvert á móti hefur styrkjum fjölgað hægt og bítandi sl. ár 
og sífellt fleiri félagsmenn hafa notið fræðslu með fyrirtækjastuðningi Starfsafls.  Þeir 
voru um alls um 2.250 árið 2011 sem er svipað og árið á undan.  Þegar við bætast 2.203 
einstaklingsstyrkir er ljóst að fræðslustyrkir Starfsafls ná til mikils fjölda þeirra 
starfsmanna sem greitt er af til sjóðsins.  Hins vegar er ljóst að betur má ef duga skal og 
verður lögð meiri áhersla á kynningu á þjónustu sjóðsins meðal fyrirtækja á næstu árum. 
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Tafla 2.  Fjöldi og heildarupphæð greiddra fyrirtækjastyrkja Starfsafls 2010 og 
2011. 
   

2010 
 

2011 
% breyting frá 

2010 
       
Umsóknir fyrirtækja til Starfsafls 99 86 -13% 

Samþykkt styrkloforð  95 83 -13% 

Fjöldi greiddra styrkja alls 84 70 -17% 

Greiddir fyrirtækjastyrkir 13,5 m.kr 12,2 m.kr -10% 

Þar af:    

  Íslenskustyrkir til fyrirtækja 0,9 m.kr 1,2 m.kr +33% 

  Fræðslustjóraverkefni 1,8 m.kr 1,0 m.kr -44% 

Aðrir verkefnastyrkir 1,9 m.kr 2,6 m.kr +37% 

Upphæð styrkja alls 15,3 m.kr 14,8 m.kr -3% 

Meðalupphæð fyrirtækjastyrks 160.207 kr    174.285 kr  +9% 

 
 
 

 

 
Mynd 4.  Samanburður á hlutfallslegum kostnaði við greidda styrki til fyrirtækja árin 
2010 og 2011, flokkað eftir tegund starfsnáms eða verkefnum. 
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Mynd 5.  Samanburður á fjölda greiddra styrkja til fyrirtækja árin 2010 og 2011, flokkað 
eftir atvinnugreinum. 

 

 

 

Að venju sóttu fyrirtæki um til fjölbreyttra verkefna (Tafla 3).  Styrkveitingar til 
fyrirtækja vegna starfsmenntunar eru enn of lágar og ekki samræmi við markmið 
sjóðsins.  Margt hefur áunnist en betur má ef duga skal. 
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Tafla 3.  Dæmi um verkefni og umsækjendur um verkefnastyrki árið 2011. 

Umsækjandi Samstarf Verkefni 

 Eimskip Ísland ehf.  Dale Carnegie  Stjórnendaþjálfun 
 Farfuglar  RM ráðgjöf  Fræðslustjóri 
 Flughótelið H57  Gerum betur ehf  Þjónustunámskeið 
 FoodCo  Dale Carnegie  Stjórnendaþjálfun 
 Fosshótel  Gerum betur ehf  Þjónustunámskeið 
 Garðlist  Vinnueftirlitið  Vinnuvélaréttindi 
 Glófi ehf.  Starfsmenn Glófa  Eigin fræðsla 
 Gunnars majones  Sýni  Meðferð matvæla 
 HB Grandi  Dale Carnegie  Leiðtogaþjálfun 
 Hótel Óðinsvé  Gerum betur ehf  Þjónustunámskeið 
 Hótel Rangá  Gerum betur ehf  Þjónustunámsk 
 Hreint ehf.  Starfsmenn Hreint  Eigin fræðsla 
 Icelandair Hotel Natura  Attentus  Fræðslustjóri 
 IGS  MSS/Vinnueftirlitið  Vinnuvélnámsk 
 ISS  Island  Jafnréttishús  Íslenskukennsla 
 Ísfugl  Gerum betur ehf  Þjónustunámskeið 
 Íslenska Gamafélagið  Rauði krossinn  Skyndihjálp 
 Íslenskir fjallaleiðsmenn  Ýmsir erlendir aðilar  Leiðsögunámskeið 
 Íslandsbleikja  Maritech  Tölvunámskeið 
 Íslensk Ameríska  Gerum betur ehf  Þjónustunámskeið 
 Jarðboranir  Ýmsir erlendir aðilar  Bornámskeið 
 KFC  Shape  Heilsuefling 
 Kjörís  Sýni  Meðhöndlun matvæla 
 Kynnisferðir  Ýmsir aðilar  Ýmis námskeið 
 Lambhagi  Sýni  Matvælanámskeið 
 Loftorka  Erlendur aðili  Malbiksnámskeið 
 N1  HR   Stjórnun 
 Nings  Gerum betur ehf  Þjónustunámskeið 
 Olíuverslun Íslands  MSS  Fræðslustjóri 
 Plastprent  GCG ráðgjöf  Samskiptanámskeið 
 Samtök fiskvinnslustöðva  Ýmsir aðilar  Öryggi og heilbrigði 
 Securitas  ProMennt  Excel námskeið 
 Stjörnugrís  Sýni  HACCP gæðakerfi 
 Öryggismiðstöðin  Gerum betur ehf  Þjónustunámskeið 
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4.  Stefnumótunarfundur Starfsafls í nóvember 2011 
 
Þann 21. nóvember 2011 héldu stjórn og starfsmenn Starfsafls stefnumótunarfund. 
Áhersla var sem fyrr lögð á viðbrögð við samdrætti á vinnumarkaði samfara aukinni 
eftirspurn eftir fé sjóðsins en minnkandi tekjum sjóðsins.  Þessum niðurstöðum var 
safnað saman og þær útfærðar betur í sérstakri verkefnaáætlun en ágrip af henni fylgir 
hér á eftir. 
 
  
 
5.  Starfsáætlun Starfsafls 2012 
 
Verkefni: 

1. Verkefni:  Einstaklingsstyrkir. Sjóðurinn mun kappkosta að halda nánast óbreyttu 
þjónustustigi við einstaklinga þrátt fyrir að það þýði að ganga verði á eigið fé 
sjóðsins.  
Leiðir: Upphæðir einstaklingsstyrkja verði óbreyttar áfram. 
Ábyrgð: Starfsmenn Starfsafls 
Tímarammi: Stöðug virkni allt árið 2012  
 

2. Verkefni: Sjóðurinn mun kappkosta að halda nánast óbreyttu þjónustustigi við 
fyrirtæki þrátt fyrir að það þýði að ganga verði á eigið fé sjóðsins.  
Leiðir:  Áfram verður unnið að verkefninu Fræðslustjóri að láni.  Lögð verður 
áhersla á eftirfylgni starfsmanna sjóðsins við fyrirtæki þannig að 
símenntunaráætlanir komist til framkvæmda.  Lögð verður sérstök áhersla á lítil 
og meðalstór fyrirtæki (1-50 starfsmenn).  Byggt verður á samstarfi við SVS og 
Landsmenntun við kostun fræðslustjóra að láni sem þýðir minni útgjöld fyrir 
Starfsafl en óbreytt eða aukin þjónusta við fyrirtæki. Dregið verður úr aðstoð 
vegna námsefnisgerðar.  Sett hámark á styrki pr. kennda kennslustund. 
Ábyrgð: Starfsmenn Starfsafls 
Tímarammi: Stöðug virkni allt árið 2012  
 

3. Verkefni:  Áhersla á að kynna rafrænt farnám fyrir atvinnulífið.  
Leiðir: Samstarf við FA, SAF, SVÞ, aðra starfsmenntasjóði og erlenda aðila.  
Ábyrgð: Starfsmenn Starfsafls ásamt SAF. 
Tímarammi: Verklok í ársbyrjun 2012  
 

4. Verkefni:  Áhersla á nýtt nám fyrir matvælaiðnaðinn með það að markmiði að búa 
til heilstætt 150-200 kest nám fyrir gæðastjóra. 
Leiðir: Samstarf við Sýni. Tilraunanámskrá grunnnáms í matvælaiðnaði var kennd 
fyrri hluta árs 2010 og verður byggt á þeirri reynslu.  
Ábyrgð: Starfsmenn Starfsafls 
Tímarammi: Stöðug virkni allt árið 2012  
 

5. Verkefni:  Áhersla á gæðamál, m.a. með notkun úttektarferils sem Starfsafl hefur 
þróað. 
Leiðir: Samstarf við FA o.fl. 
Ábyrgð: Starfsmenn Starfsafls 
Tímarammi: Stöðug virkni allt árið 2012 og áfram 
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6.  Fjárhagur Starfsafls  
 
6.1  Rekstur 2011 – nokkrar lykiltölur 
Sem fyrr segir þá var Starfsafls rekinn með halla árið 2011 vegna aukinnar eftirspurnar, 
sérstaklega á sviði einstaklingsstyrkja.  Tekjur jukust nokkuð en náðu ekki að standa 
undir útgjöldum. 
 
Tekjur sjóðsins (tekjur og fjármagnstekjur) árið 2011 voru 96,2 m.kr. (2010: 86,1 m.kr), 
útgjöld (styrkir og rekstur) voru 109,0 m.kr (2010: 96,7 m.kr.) og eigið fé minnkaði um 
12,8 m.kr (2010: minnkun 10,6 m.kr.)  Eignir sjóðsins í árslok voru 146,5 m.kr (2010: 
159,3 m.kr.).  Breytt var um ávöxtunarleið höfuðstóls sjóðsins á árinu og gaf það meiri 
fjármagnstekjur. Með auknum hagvexti í þjóðfélaginu má reikna með auknum tekjum 
sjóðsins en svo virðist sem eftirspurn aukist í sama takti eftir fyrirgreiðslu sjóðsins. Því er 
óvíst hvort hallarekstur sjóðsins hverfi á næstu árum. 
 
 
6.2  Rekstraráætlun 2012 – nokkrar lykilstærðir 
 
Rekstraráætlun sjóðsins fyrir árið 2012 gerir ráð fyrir 9% hærri tekjum af 
starfsmenntagjaldi vegna launahækkana og minna atvinnuleysis.  Bráðabirgðatölur 
sjóðsins benda til þessa.  Um þetta ríkir hins vegar töluverð óvissa og eins með ávöxtun 
sjóða. Prósentutölur í svigum tilgreina áætlaða breytingu frá árinu 2011. 
  
Áætlaðar tekjur ársins 2012: 
- Framlög stéttarfélaga (óbreytt) 7.000 þús kr 
- Framlag starfsmenntagjalds, 0,20% (9%) 80.738 þús kr 
- Aðrir styrkir (innheimta loforða og Leonardo, 10%) 3.423 þús kr 
- Vaxtatekjur (5%) 12.658 þús kr 
Tekjur ársins samtals, áætlun (3%): 103.819 þús kr 
 
Áætluð útgjöld 2012 
-   Laun, húsaleiga og annar rekstur (-3%) 22.491 þús kr 
-   Einstaklingsstyrkir (+11%) 78.938 þús kr 
-   Verkefnastyrkir (+3%) 15.223 þús kr 
Útgjöld og styrkir ársins samtals, áætlun (+7%): 116.652 þús kr 
 
Tekjur umfram gjöld -12.833 þús kr 
 
Áætlaðar eignir í lok árs 2012 (-9%) 133.674 þús kr 
 
Kostnaður við styrkkrónu 2006: 0,59 kr 
Kostnaður við styrkkrónu 2007: 0,42 kr 
Kostnaður við styrkkrónu 2008: 0,34 kr 
Kostnaður við styrkkrónu 2009: 0,23 kr 
Kostnaður við styrkkrónu 2010:  0,24 kr 
Kostnaður við styrkkrónu 2011: 0,27 kr 
Kostnaður við styrkkrónu 2012, skv. áætlun: 0,24 kr 
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Vegna óuppgerðra greiðslna milli Eflingar og Starfsafls frá árinu 2010, sem féll á 2011, 
var rekstrarkostnaður hærri á árinu 2011 en eðilegt má teljast (og kostnaður að sama 
skapi lægri fyrir 2010).  Þetta endurspeglast í mismunandi kostnaði pr. styrkkrónu fyrir 
þessi ár.  Á árinu 2012 er gert ráð fyrir að þessar greiðslur séu komnar í jafnvægi og því 
má búast við að rekstrarkostnaður lækki árið 2012 miðað við 2011.  
 
Líkur eru á að árið 2012 verði hagstætt að einu leyti fyrir tekjur sjóðsins en það eru 
styrkir frá ýmsum aðilum.  Við það mun rekstrarkostnaður aukast eitthvað á móti en í 
staðinn mun verða til enn meiri þekking hjá sjóðnum til að sinna hlutverki sínu betur. 
Gert er ráð fyrir minnkandi atvinnuleysi árið 2012 en tekjuaukning sjóðsins vegna þessa 
dugar sennilega ekki því vísbendingar eru um að eftirspurn eftir einstaklingsstyrkjum 
haldi áfram að aukast. Því er útlit fyrir áframhaldandi hallarekstur á sjóðnum. 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 


