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1. Yfirlit starffsins 2011
Árið 2011 einke
enndist áffram af a
aðstæðum sem hóffust í ársslok 2008
8 þegar
rekstrarrörðugleika
ar og atvin
nnuleysi ná
áði áður óþekktum
ó
hæðum
h
me
eðal fyrirtæ
ækja og
starfsm
manna sem sjóðurinn sinnir.
s
Það
ð var von að
ðstandenda
a Starfsaflss að félagsm
menn og
fyrirtæk
ki myndu áfram nýta sér vel þjón
nustu Starffsafls á þes
ssum erfiðle
eikatímum og gekk
það efttir. Árið 2011
2
var metár
m
í sög
gu sjóðsins hvað snerrtir úthlutu
un styrkja, einkum
einstaklingsstyrkja
a.
Tekjur sjóðsins jukust einnig en náðu ek
kki að ha
alda við útgjaldaau
ukningu.
Starfsm
menntagjald
d af launate
ekjum féla gsmanna jókst hinsve
egar nokku
uð miðað við
v 2010
(5%) og var það fyrirséð
f
veg
gna almenn
V
vaxttatekjur jukust um
nra launahækkana. Vergar
25% v
nn vel þrá
vegna brey
ytts fyrirkomulags áv
vöxtunar. Sjóðurinn
S
stendur en
átt fyrir
bankahrunið hausttið 2008 og
g náði að ve
erja eigur sínar
s
að öllu leyti.
Einstaklingsstyrkirr árið 2011 voru 2.20
03 og jukus
st um 9% frá
f árinu 2 010. Aldre
ei áður í
sögu sjjóðsins hafa jafnmarrgir styrkirr verið veittir. Styrkumsóknum
m frá fyrirrtækjum
fækkaði um 13%
% frá árinu
u 2010 og
g eins fæk
kkaði greiddum styrk
kjum til fy
yrirtækja
hlutfalls
slega jafnm
mikið. Sjóð
ðurinn hefu
ur dregið úr
ú styrkjum
m til námse
efnisgerðarr og má
vera að
ð það valdi þessari fæ
ækkun þarr sem umsækjendur um slíka sstyrki telja að ekki
svari k
kostnaði að
ð sækja um
u
til sjóð
ðsins. Heildarupphæð
ð útgreidd
dra fyrirtækja- og
verkefn
nastyrkja læ
ækkaði hins vegar m
minna eða um
u
10%, sem
s
má sk
kýra með eitthvað
auknum
m kostnaði fræðsluaðil
f
la á kennda
a einingu.
Starfsaffl hlaut veg
glega styrki frá Mennttaáætlun ES
SB og er það sjóðnum
m mikil hva
atning til
að halda áfram að
ð leita nýjun
nga, læra a
af öðrum þjjóðum og bæta
b
þjónusstu sjóðsins
s.
Ég vil nota tækiffærið og þakka
þ
stjó rnarmönnu
um og sam
mstarfsaðilu
um Starfsa
afls fyrir
frábærtt samstarf og
o hvatning
gu á liðnu á
ári.
Reykjav
vík, í ágúst 2012,
son
Sveinn Aðalsteinss
framkvæ
æmdastjóri
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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

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

11,6 m.kr

13,6 m.kr

+17%

Meðalupphæð íslenskustyrks

19.897 kr

21.151 kr

+6%

Fjöldi styrkja alls

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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Fjöldi einstaklingsstyrkja 2011
3% 3%
4%
5%

2% 2% 2%

29%

4%
5%
12%
6%

9%

12%

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

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.
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Hlutfallslegur kostnaður einstaklingsstyrkja 2011

5%

3% 3% 2% 1%
3%

Íslenska
Háskólanám
Aukin ökuréttindi

19%

Almenn nám í framhaldskóla

4%

Sérskólar á framhaldskólastigi
Iðnnám í framhaldsskóla
Starfsnám

6%

Tölvunám

15%

Almenn ökuréttindi

5%

Enska
Lífsleikni

5%

12%

17%

Vinnuvélaréttindi
Styrking í starfi
Önnur tungumál óflokkað

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

Þjóðerni umsækjenda 2011
2% 1%
2% 2%

7%

3%
4%

50%

26%

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.
% breyting frá
2010
2011
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%

Íslenskustyrkir til fyrirtækja

0,9 m.kr

1,2 m.kr

+33%

Fræðslustjóraverkefni

1,8 m.kr

1,0 m.kr

-44%

1,9 m.kr

2,6 m.kr

+37%

15,3 m.kr

14,8 m.kr

-3%

160.207 kr

174.285 kr

+9%

Þar af:

Aðrir verkefnastyrkir
Upphæð styrkja alls
Meðalupphæð fyrirtækjastyrks

Hlutfallslegur kostnaður fyrirtækjastyrkja 2010-11
5% 3%

6%

Íslenska
Sjálfstyrking
Meðhöndlun matvæla
Fræðslustjóri
Námsefni
Ráðstefnur
Eigin fræðsla
Þjónustunámskeið
Bornámskeið
Vinnuvernd
Skyndihjálp
Vinnuvélaréttindi
Meirapróf
Rafrænt námsefni
Samskipti
Tölvunámskeið

1%
10%

2011
16%

9%
3%

12%

6%
9%

9%

6% 1%2% 3%
4%
3% 1%
4%
2%
2010

1%

1%
11%

2%

2%
4%

15%

6%
4%

7%
18%

14%

Íslenska
Sjálfstyrking
Meðhöndlun matvæla
Matvælanám
Öryggisnámskeið
Fræðslustjóri
Fræðsluáætlun
Námsefni
Ráðstefna
Eigin fræðsla
Þjónustunámskeið
Bornámskeið
Heilsufarsnámskeið
Vinnuvélanámskeið
Skyndihjálp
Meirapróf

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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Hlutfallsleg skipting eftir atvinnugreinum 2010-11

6%

2011

37%
31%
Matvælaiðnaður
Ferðaþjónusta
Ræstingaþjónusta
Önnur þjónusta
Annar iðnaður

7%

19%

5%

2010

25%

Matvælaiðnaður
Ferðaþjónusta
Ræstingaþjónusta
Önnur þjónusta
Annar iðnaður

34%

26%
10%

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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Markað
ðsstarf
Sem dæ
æmi um ma
arkaðsstarf Starfsafls má nefna eftirfarandi
e
atriði.
• Framkvæmdastjóri hefurr skrifað gre
einar í dagblöð þar se
em vakin err athygli á
þjónustu Starffsafls. Þjón
nar fyrst og
g fremst þe
eim tilgangi að vekja a
athygli stjórrnenda
á sttarfsmennttamálum.
• Framkvæmdastjóri hefurr einbeitt sé
ér að skrifu
um í félagsb
blöð Eflinga
ar, Hlífar og
g
nám
mskrá Miðs
stöð símenn
ntunar á Su
uðurnesjum
m en öllum þessum
þ
blö
öðum er dre
eift
óke
eypis til féla
agsmanna. Þar tökum
m við dæmi um félagsmenn sem hafa notið
fyriirgreiðslu (v
vitnisburðu
ur) og skilarr það ágættum árangri. Í þessum
m blöðum er
e einnig
efni á ensku. Reynt er að
a hafa aug
glýsingar bæ
æði á ensku
u og íslensk
ku. Jafnfra
amt
höffum við verrið með aug
glýsingar í þ
þessum blö
öðum sem við
v greiðum
m fyrir.
• Einnig er komið efni á fra
amfæri í m iðla Samtaka atvinnulífsins oft e
eftir ábendin
ngum
og vinnu stjórrnarmanna SA í Starfssafli. Hefurr oft skilað miklu í fyri rspurnum til
t
Sta
arfsafls.
• Sta
arfsmenn Sttarfsafls taka þátt í vi nnustaðafu
undum eins og kostur er, gjarnan
n með
nám
msráðgjöfum Mímis (n
námsráðgjö
öf á vinnusttað, sjá mim
mir.is). He
efur skilað
tölu
uverðu.
• Heiimsóknir í fyrirtæki
f
er sú leið sem
m hefur skilað bestum
m árangri. R
Rætt er við
ð
stjó
órnendur og
g skildir efttir bæklinga
a til starfsm
manna varð
ðandi einsta
aklingsstyrk
ki, til að
setjja á kaffisto
ofur. Ef stjjórnendur e
eru jákvæð
ðir þá koma
a þeir af sta
að fræðslu fyrir
f
starfsmenn og
g sækja um
m styrki til ssjóðsins. Þessi
Þ
leið er tímafrek e
en skilar
langsamlega mestu.
m
• Haffist var han
nda í lok árs
s 2008 að g
gera samninga við fræ
æðsluaðila u
um að kynn
na
þjónustu Starffsafls fyrir sínum viðs kiptavinum
m og leiðbeiningar um umsóknir. Þessi
aðfferð hefur dugað
d
vel og
o verður h aldið áfram
m á sömu braut.
• Sta
arfsmenn sjjóðsins senda út rafræ
ænt fréttabrréf til
ca 200 stærsttu fyrirtækja á 30-45 d
daga fresti. 1
eða
a 2 fyrirtæk
ki „bíta á ag
gnið“ í hverrt sinn. Þettta er
ódý
ýr leið en sk
kilar ekki miklu
m
í nýju m tenglum en
min
nnir gamla viðskiptavini á þjónusstu sjóðsins
s.
• Perrsónuleg tengsl við sta
arfsmannasstjóra og
stjó
órnendur sk
kipta miklu máli í starrfi sjóðsins.
Fræ
æðslustjóri að láni er góð
g
leið og breytir
starfsmenntau
umhverfi fy
yrirtækja, á því leikur enginn
vaffi, en þetta er frekar dýr
d leið og v
vinnufrek fy
yrir
alla
a. Upp á langtímaáran
ngur þá skiilar þessi le
eið
mik
klu.
• Framkvæmdastjóri hefurr haldið erin
ndi við ýmis
ðstefnum.
tilefni og á ráð

Frá
á undirskriftt um Fræðslu
ustjóra að
lán
ni til Plastpre
ents, f.v. Gu
uðbrandur
Sig
gurðsson forrstj., Björn GarðarsG
son
n SVS, Ragn
nar Matthíass
son,
fræ
æðslustjóri, S
Sveinn Aðals
steinsson,
fra
amkv.stj. Sta
arfsafl.
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3. He
elstu verkefni Starfsaflss árið 20
011.
arfundir
Stjórna
Haldnir voru alls 14
1 stjórnarffundir á árin
nu 2011. Í stjórn sátu:
Nafn

Tilnefning
garaðili

Annað

Árni Ing
gi Stefánsso
on

Samtök a
atvinnulífsin
ns

Guðrún S. Eyjólfsd
dóttir

Samtök a
atvinnulífsin
ns

María G
Guðmundsdóttir

Samtök a
atvinnulífsin
ns

Atli Lýð
ðsson

Efling sté
éttarfélag
(Flóaband
dalagið)

Kolbeinn Gunnarss
son

Verkalýðssfélagið Hlííf
(Flóaband
dalagið)

Guðjón H. Arngrím
msson

Verkalýðss- og sjóma
annafélag
Keflavíku
ur (Flóabandalagið)

Stjórna
arformaður til 1.8

Stjórna
arformaður frá 1.8

Áfram v
var haldið á þeirri braut sem tek
kin var upp í árslok 2006 að hald
da stjórnarffundi hjá
fyrirtæk
kjum og ky
ynna um leiið starfsem
mi Starfsafls
s fyrir stjórnendum. U
Um leið fék
kk stjórn
og sta
arfsmenn Starfsafls
S
mikilvæga kynningu
u og
upplýsin
ngar um starf
s
fyrirtækjanna.
Verður haldið
h
áfram á sömu bra
aut eftirleiðis, eftir þvíí sem kostu
ur er.
Aðstæð
ður fyrirtæk
kja til að taka á mó
óti heimsók
knum
eru þó
ó eðlilega misjafnar.
Frétttir af þes
ssum
heimsóknum eru
u settar jafnóðum á heima
asíðu
Starfsaffls, www.sttarfsafl.is.
Aðrar h
heimsóknir
Starfsm
menn Starfs
safls fóru þar
þ fyrir uta
an í heimsóknir
á vinnu
ustaði ýmis
st með stjórnarforma
anni til að hitta
stjórnen
ndur eða með fulltrúum Efling
gar og annarra
stéttarffélaga innan Starfsafls
s til að kyn
nna sjóðinn
n fyrir
félagsm
mönnum félaganna.

Stjjórn Starfsaffls í heimsók
kn í
Farfuglaheimililinu í Laugarrdal.
Sig
gríður Ólafsd
dóttir, framk
kv.st.
Farfugla er önn
nur frá vinsttri.

Þróun nýrra nám
msleiða og úrræða fy
yrir einsta
aklinga og fyrirtæki
Matvællavinnslunám
Árið 20
010 var geffin út náms
skrá á veg
gum Fræðslumiðstöðvar atvinnullífsins um Meðferð
matvælla. Námið er 60 ken
nnslustundi r og er ára
angur langrar vinnu m
margra aðila, m.a.
Eflingarr stéttarfé
élags, Sýn
ni ehf, ffulltrúar Matvælasto
M
ofnunar, LLandsmenn
ntar og
Fræðslu
umiðstöðar atvinnulífs
sins, undir verkstjórn Starfsafls. Byggt var á námskeiðum og
námseffni frá Rann
nsóknaþjón
nustunni Sý
ýni ehf en sem kunnugt er hefu
fur fyrirtæk
kið verið
leiðandi á sviði námskeiða
a fyrir sta
arfsmenn í matvæla
avinnslu, e
ekki síst almenna
a
starfsm
menn. Árið
ð 2011 var unnið að gerð framhaldsnámskrár, viðbó
ót við nám
mið, sem
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ætlað e
er gæðastjó
órum matvæ
ælafyrirtæk
kja. Búast má við að sú námskrrá verði tilb
búin árið
2012.
Fræðslu
ustjóri að lá
áni
Starfsaffl hefur um
m árabil verið í
samstarfi
við
Landsmennt
í
verkefn
ninu Fræðs
slustjóri að
ð láni
en árið
ð 2009 tók
kst samstarf við
Starfsm
menntasjóð verslunarr- og
skrifstofufólks (VR
R/LÍV) sem hefur
gefið verkefninu
u enn frrekari
slagkrafft. Árið 2011
2
var engin
undante
ekning í því, unnið
ð var
áfram með eða
a án aðkomu
koma
a
sjóða
annarra
í
að
í
ým
verkefn
ninu
á
msum
atvinnu
ugreinum og
o fyrirtæk
kjum.
Forsvarrsmenn
fyrirtækjjanna
um
töluðu
að
aðkoma
mannau
uðsráðgjafa
a hefði breytt
V
Við undirritun
n samninga um
u Fræðslusstjóra að lán
ni við OLÍS,
og
viðhorfu
um
millistjórnenda
f. v. Hjördís Berglind Zebitz, Hólmfríðu
ur I. Guðmu
undsdóttir,
annarra
a
til
síímenntunarr
og
Jó
óhanna Ásge
eirsdóttir, alllar frá OLÍS,, Sveinn Aða
alsteinsson,
S
Starfsafl, Björrn Garðarsso
on, SVS, Kris
istín Njálsdóttir,
starfsþrróunar.
S
Samstarfsað
ðilar í
La
andsmennt, Valdís A. Stteingrímsdótttir, Starfsafll, Birna V.
fyrr
verkefn
ninu
voru
sem
Ja
akobsdóttir, Fræðslustjó
óri að láni, M
Miðstöð símen
nntunar á
Minerva
a/Attentus,
Miðstöð
M
S
Suðurnesjum
m, Eyjólfur Brragason, Lan
ndsmennt og
g
R
Ragnheiður Björk
B
Guðmu
undsdóttir, O
OLÍS. Verkeffnið var
símennttunar á Su
uðurnesjum
m og á
ko
ostað
af
Sta
rfsafli
í
sams
starfi
við
Lan
ndsmennt frræðslusjóð
árinu bættist RM ráðgjöf við
ð. Það
og
g SVS.
n
er mat Starfsafls að þessi nálgun
eigi eftiir að skila sér í breyttum og ják
kvæðum viðhorfum til starfsmen
nntunar og miklum
árangri í framtíðin
nni. Aðkom
ma SVS og fleiri sjóða
a hefur þýtt að verke
efnið hefurr náð til
mun fle
eiri starfsm
manna á þjó
ónustusvæð
ði Starfsafls og dregið
ð mjög úr kostnaði Starfsafls
vegna þ
þessa verke
efnis. Sjá einnig
e
umfjjöllun um ESB
E
verkefn
ni hér á eftiir.
ginlegt eyðu
ublað fræðs
slusjóða
Sameig
Starfsaffl, Landsm
mennt og Starfsme nntasjóður verslunar- og sk rifstofufólks náðu
samkom
mulagi á árrinu 2009 þess efnis að þróa sameiginlegt rafrænt u
umsóknare
eyðublað
fyrir fyrrirtæki til sjjóðanna. Eyðublaðið
E
efið afar gó
óða raun
var tilbúið árið 2010 og hefur ge
í þá verru að auðve
elda fyritækjum að sæ
ækja sér sttyrki til marrgra sjóða í einu. Eyð
ðublaðið
var upp
pfært á árin
nu 2011 og skipt þá um
m hýsingarraðila eyðub
blaðsins, se
em gaf góð
ða raun.
Undirbú
úningur rafr
fræns farnáms (mobile
e assisted le
earning)
Vinnuhó
ópur undirr forystu Samtaka fferðaþjónus
stunnar se
em saman
nstóð af fu
ulltrúum
Starfsaffls, Landsm
menntar, Efflingar stétttarfélag, VR,
V
Samtak
ka versluna
ar- og þjón
nustu og
Starfsm
menntasjóðs
s verslunar- og skrrifstofufólks
s ásamt Fræðslumiðsstöð atvinnulífsins
sóttu um styrk til Þróunarsjó
óðs framha ldsfræðslu til að vinna að þróun
n rafræns farnáms.
m
fékst til verksinss og vann hópurinn
h
að
ð undirbúniingi verksin
ns seinni
Styrkurr, um 1,1 m.kr.
hluta árrs 2011. Verkefninu
V
lauk árið 20
012.
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Afmælisráðstefn
na Starfsaffls og Land
dsmennta
ar
Starfsaffl og Landsmennt fög
gnuðu 10 ára afmæli í mars 2011 með sstuttri og velsóttri
afmælis
sráðstefnu á Hótel Sö
ögu. Ráðsstefnan tók
kst vel og var gerðu
ur góður ró
ómur að
erindum
m framsögu
umanna.
erkalýðsféla
agsins
Kolbeinn Gunnarrsson, formaður Ve
Hlífar o
og stjórnarrmaður í Starfsafli frá
á upphafi, gerði
grein fy
yrir aðdrag
ganda og stofnun
s
sjó
óðanna. Kristín
K
Njálsdó
óttir, forstö
öðumaður Landsmenn
ntar og Sveinn
S
Aðalsteinsson, fra
amkvæmda
astjóri Starrfsafls, fóru
u yfir
helstu verkefni sjóðanna frá upph
hafi og helstu
h
áherslum í starfin
nu um þess
sar mundirr. Aðalsteinn Á.
Baldurs
sson, form
maður Framsýnar sstéttarfélags
s og
stjórnarrmaður í Landsmennt
L
t, fór yfir sýn og áherslur
stéttarffélaga í fræ
æðslumálum og þáttt þeirra í starfi
sjóðann
na. Jón Þórir
Þ
Fran
ntzson, forrstjóri Ísle
enska
gámafé
élagsins, fó
ór yfir fræ
æðslustarf ÍÍGF og hv
vernig
Be
erglind Freyjja Búadóttir segir
félagið hefur nýttt sér þjónu
ustu Fræðsslustjóra að
ð láni
sö
ögu sína á affmælisráðste
efnu
sem sjjóðirnir, ásamt SVS
S, buðu fé
élaginu up
pp á.
Sttarfsafls og LLandsmennta
ar.
Berglind
d Freyja Bú
úadóttir, ne
emandi í Há
áskólabrú Keilis,
K
fór yfir sinn námsfferil, sem sjóðirnir
s
haffa styrkt, allt
a frá þáttttöku í Grun
nnmenntask
kólanum
yfir í H
Háskólabrú Keilis, og uppskar m
mikið lof fyrir sitt innllegg. Er ó
óhætt að segja
s
að
frásögn
n hennar hafi hrifið alla þáttake
endur en þeir voru um 100 talssins. Brian
n Daniel
Marshall, fræðslustjóri Norð
ðuráls, fór yfir fræð
ðslustarf fé
élagsins se
em er víðttækt og
fjölþættt.
Í lok rráðstefnunn
nar fóru fram
f
pallbo
orðsumræð
ður með þátttöku
þ
þ eirra Hjörd
dísar Þ.
Sigurþó
órsdóttur, formanns
f
AFLs
A
starfsg
greinafélags
s, Jóns Þórris Frantzso
onar, forstjó
óra ÍGF,
Sigurða
ar Bessaso
onar, form
manns Efflingar sté
éttarfélags og Auða
ar Þórhalllsdóttur,
fræðslu
ustjóra Sam
mskips. Þeim bar öllu
um saman um fræðslusjóðirnir v
væru komn
nir til að
vera, að
ð þeir hefð
ðu unnið feikigott starrf og hlúa þyrfti
þ
að þæ
ætti mennttunar og þjjálfunar,
ekki sís
st á erfiðu
um tímum í atvinnu
ulífi landsm
manna. Umræðurnarr voru lífle
egar og
áheyren
ndur í sal tóku þáttt með þv
ví að bein
na spurningum og a
athugasemdum til
pallborð
ðsins. Fund
darstjóri va
ar Maríanna
a Traustadó
óttir, fyrsti framkvæm
mdastjóri Starfsafls.
nan takast mjög vel og
o fengu að
ðstandendu
ur hennar að
a heyra
Sem fyrr segir þóttti ráðstefn
mörg já
ákvæð viðb
brögð frá þá
átttakendum
m.
uverkefnum
m
Þáttaka í Evrópu
Mannas
skiptaáætlu
un Leonardo
o
Starfsaffl hefur í nokkur ár
á átt sam
mstarf við Eflingu stéttarfélag
s
um ums
sókn og
utanum
mhald vegn
na mannas
skiptaverke
efna á ve
egum starffsmenntaáæ
ætlunar ESB eða
Leonard
do verkefna
a. Umsókn
n var send inn í ársby
yrjun 2011 og var sam
mþykkt um mitt ár.
Styrkurrinn verður notaður til að senda 10 einstak
klinga, Eflin
ngarfélaga,, frá 4 fyrirrtækjum
þ.e. Eflingu stétta
arfélagi (se
em sendir a
atvinnuleite
endur), ISA
AVIA, Kjöríís og Skeljungi, til
vinnusttaða á Norð
ðurlöndunu
um í vikuþjjálfun. Sty
yrkurinn er að upphæ
æð 2,6 m.k
kr. og er
notaðurr til að kosta ferðir og uppihalld starfsma
anna eða atvinnuleite
a
enda. Ferrðir sem
þessar hafa áður verið styrk
ktar af Leon
nardo áætluninni og hafa tekist afskaplega
a vel og
skilað m
miklum áran
ngri. Ferðirnar verða farnar inna
an tveggja ára þegar hentar viðk
komandi
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starfsm
mönnum og
g fyrirtækju
um. Móttttökufyrirtæ
ækið greiðirr götu féla
agsmanna Eflingar
erlendis
s og sér þe
eim fyrir þjá
álfun og ky
ynningu á vinnubrögðu
v
um og tæk
kni sem starfsmenn
flytja s
síðan með sér heim til síns he
eimavinnus
staðar á Íslandi. Öllu
ækjum á
um fyrirtæ
póstlista
a Starfsafls
s var boðið
ð að taka þ
þátt og ofangreind fyrrirtæki urðu
u fyrir valinu enda
undirbju
uggu þau umsóknina
u
vandlega með aðstoð starfsma
anna Starfssafls. Styrkurinn er
mikil við
ðurkenning
g á starfi Sttarfsafls.
Yfirfærs
sluverkefni „Fræðslusttjóri að lánii“
Starfsaffl undirritað
ði haustið 2011
2
samn
ning um sty
yrk frá ESB
B í Leonardo
o menntáæ
ætluninni
vegna ú
útflutnings á verkefninu "Fræðsslustjóri að láni". Ve
erkefnið er til tveggja
a ára og
snýst u
um að flytja
a út hugmyndafræði "Fræðslusttjóra að láni" til Austturríkis og Spánar.
Styrkurrinn nemurr um 194.000 evru m og þarr af eru 53.500
5
evrrur (ca 8,,7 mkr)
eyrnam
merktar Starrfsafli, sem er verkefn
nisstjóri.
nið T-Plann
ner (Trainin
ng Plannerr) for SME
Es eða Fræ
æðslustjóri fyrir smáffyrirtæki
Verkefn
miðar a
að því að flytja út hug
gmynd sem
m þróuð heffur verið á Íslandi sbrr. umfjöllun
n hér að
ofan um
m verkefnið
ð. Verkefna
astyrkurinn
n verður notaður til að
ð þjálfa ráð
ðgjafa á þes
ssu sviði
í Vín í A
Austurríki og í Bilbao á Spáni.
Samsta
arfsaðilar ve
erkefnisins eru Starfssafl fræðslu
usjóður, Atttentus man
nnauður og ráðgjöf
ehf., BE
EST Trainin
ng and Con
nsultancy í Vín og FF Euskadi í Bilbao á S
Spáni. Starrfsafl og
Attentus mannauð
ður og ráðg
gjöf ehf. ha fa yfir 4ra ára reynslu
u í þróun hu
ugmyndafræðinnar
á bakviið Fræðslus
stjóra að lá
áni í yfir 40
0 fyrirtækju
um með um
m 4000 sta
arfsmenn í ýmsum
atvinnu
ugreinum. BEST og FF Euskadi e
eru þekkt símenntuna
s
arfyrirtæki á sínu starrfssvæði
og með
ð mikla reyn
nslu af alþjó
óðlegum ve
erkefnum.
öður verke
efnisins eru m.a.
Niðurstö
heimasíða, handbó
ók fyrir ráð
ðgjafa
og þróu
un námskeiðs fyrir ráð
ðgjafa
auk
meðal
m
tilraunaverrkefna
smáfyrirtækja í Austurríki
og á
A
Spáni.
Jafnfra
amt erum við
fullviss
um
kefnið
að
verk
Fræðslu
ustjóri að láni
l
verði þróað
enn frrekar með
ð samvinn
nu af
þessu tagi, til hagsbóta fyrir
íslensktt atvinnulíf..
Frá undirritun samnings,
s
að
ðrir styrkþeg
gar yfirfærslu
uverkefna
f.v. Björk Guðm
mundsdóttir, skrifstofustjjóri Verkmen
nntaskó
ólans á Akure
eyri, Ingibjörrg Oddsdóttiir, skólameis
stari
Fjöllbrautaskóla Norðurlands vestra. Þá kemur Ágús
st H.
Ingþ
gþórsson, forrstöðumaðurr Landsskrifsstofu Mennta
aáætlunar
ESB
B á Íslandi og Sveinn Aðalsteinsson, framkvæmd
dastjóri
Sta rfsafls.

14

Starfsafl

Ársskýrsla 2011

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)
- Framlag starfsmenntagjalds, 0,20% (9%)
- Aðrir styrkir (innheimta loforða og Leonardo, 10%)
- Vaxtatekjur (5%)
Tekjur ársins samtals, áætlun (3%):
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Áætluð útgjöld 2012
- Laun, húsaleiga og annar rekstur (-3%)
- Einstaklingsstyrkir (+11%)
- Verkefnastyrkir (+3%)
Útgjöld og styrkir ársins samtals, áætlun (+7%):
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Tekjur umfram gjöld

-12.833 þús kr

Áætlaðar eignir í lok árs 2012 (-9%)

133.674 þús kr
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2006:
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2008:
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2011:
2012, skv. áætlun:
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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.
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