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1. Yfirlit starffsins 2010
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010 einken
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m
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ktum hæðu m meðal fy
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enda Starfssafls að féla
agsmenn og
g fyrirtæki myndu áfram nýta
sér vel þjónustu Starfsafls
S
á þessum errfiðleikatímum eins og
g árið 2009
9 og gekk það
þ
eftir.
Árið 2010 var í flokki metára í sögu sjóð
ðsins.
Á sama
a tíma og fjjöldi styrkja
a og styrku
upphæðir náðu
n
áður óþekktum
ó
h
hæðum þá drógust
tekjur s
sjóðsins saman árið 2010,
2
einku
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ekjur. Starfs
smenntagja
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starfsm
manna jókstt hinsvegar aðeins m
miðað við 2009 en náði
n
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að vega up
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ekjum. Sjóð
ðurinn stóð
ð vel þrátt fyrir bankahrunið ha
austið 2008
8 og náði að
a verja
eigur síínar að öllu leyti.
0 voru 2.00
09 og fækk
kaði lítillega
a eða um 8
8% frá árin
nu 2009
Einstaklingsstyrkirr árið 2010
sem var metár. Styrkumsók
S
knum frá fy
yrirtækjum fjölgaði um
m 4% frá á
árinu 2009 sem og
fjölda greiddra styrkja tiil fyrirtæk
kja. Heilda
arupphæð útgreiddra
a fyrirtæk
kja- og
verkefn
nastyrkja læ
ækkaði hins
s vegar um
m 17%, ein
nkum vegn
na minni ássóknar fyrirtækja í
íslensku
ukennslu. Ástæða err til að fag
gna þessari þróun þv
ví það bend
dir til að fjjármagn
Starfsaffls nýtist fle
eiri fyrirtæk
kjum og sta
arfsmönnum
m. Starfsm
menn og stjjórn Starfsa
afls hafa
lagt sérstaka áhe
erslu á að kynna fyri rtækjastyrki úti í atv
vinnulífinu með marg
gs konar
aðgerðu
um og verð
ður lögð áhe
ersla á þen
nnan þátt í starfi Starfsafls áfram
m.
arfsmennta
averðlaunin
n 2010 í flo
okki félagasamtaka o
og fyrirtækjja og er
Starfsaffl hlaut Sta
það sjóðnum mikil hvatning um að hald
da áfram á sömu braut.
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.
vík, í júní 2011,
Reykjav
Sveinn Aðalsteinss
son
æmdastjóri
framkvæ
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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. Starfsmaðurinn
öðlast þar með aukna færni og fyrirtækið eykur framlegð sína. Takmarkið er að auka
samkeppnihæfni bæði fyrirtækja og almennra starfsmanna þess.
Starfsafl sinnti sem fyrr miklu kynningarstarfi á þessu sviði á árinu 2010. Farið var í
heimsóknir til fyrirtækja, ýmist í fylgd með fulltrúum stéttarfélaga á vinnustaðafundi eða
að stjórnendur fyrirtækja voru heimsóttir. Einnig var gefið úr sérblað með Fréttablaðinu
ásamt öðrum fræðslusjóðum. Þessar heimsóknir skiluðu töluverðum árangri og verður
áfram lögð sérstök áhersla á þær á næstu árum.
2.1. Einstaklingsstyrkir
Á árinu 2010 voru veittir alls 2.009 styrkir til einstaklinga í Eflingu stéttarfélagi,
Verkalýðsfélaginu Hlíf og Verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur og nágrennis. Það er
um 8% fækkun á fjölda miðað við 2009 sem var algert metár hjá sjóðnum.
Fé til
þessara styrkja minnkaði hlutfallslega um það sama, úr 67,9 m.kr. árið 2009 í 62,6 m.kr
árið 2010 (Tafla 1). Styrkjum til íslenskukennslu fækkaði um 17% en heildarupphæð
hækkaði um 4% vegna minni niðurgreiðslna ríkis og sveitarfélaga. Upphæð hvers
íslenskustyrks hækkaði töluvert, vegna minni niðurgreiðslna, eða að jafnaði úr tæplega
16 þús. kr. í tæplega 20 þús. kr. pr. nemenda eða um 26% hærri upphæð.
Tafla 1. Fjöldi og heildarupphæð einstaklingsstyrkja Starfsafls 2009 og 2010.
% breyting frá
2009

2009

2010

2.175

2.009

-8%

Upphæð styrkja alls

67,9 m.kr

62,6 m.kr

-8%

Meðalupphæð styrks

31.208 kr

31.160 kr

-0,2%

Fjöldi íslenskustyrkja

706

583

-17%

Upphæð íslenskustyrkja alls

11,1 m.kr

11,6 m.kr

+4%

Meðalupphæð íslenskustyrks

15.757 kr

19.897 kr

+26%

Fjöldi styrkja alls

Hámarks styrkupphæð einstaklingsstyrkja var óbreytt, 60.000 kr, árið 2010 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. Byrjað var að
styrkja nám til almennra ökuréttinda í lok árs 2008. Ákveðið var að draga úr þessum
styrkjum frá og með 1. apríl 2010. Einnig var byrjað á, í árslok 2008, að greiða út styrki
til einstaklinga strax eftir greiðslu skólagjalda en ekki að loknu námi eins og áður var.
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Mynd 1. Fjöldi um
msókna um einstakling
gsstyrki til Starfsafls
S
árið
á
2010 og
g dreifing á nám.
Eins og
g fyrri ár er fjöldi styrkja mestu
ur í íslensk
ku, eða 29%
% allra sty
yrkja (Mynd
d 1), og
minnkaði hlutfallsllega miðað við 2009 ((32%). Útle
endingum hefur
h
fækk
kað á vinnumarkaði
í kjölfarr hrunsins. Hlutfallsle
egur kostna
aður við íslenskustyrk
ki var hins vegar 19%
% (Mynd
2), sem
m er heldur hærra en árið
á
2009. Hlutfallsleg
gur fjöldi um
msókna um
m meirapróff var 7%
af heild
darfjölda um
msókna árið
ð 2010 en hlutfallsleg
gur kostnað
ður þessara
a styrkja va
ar 16%,
heldur minna en undanfarin ár. Hættt var að styrkja verklegt, almen
nnt ökunám
m í apríl
n bóklegt nám
n
styrkt. Við það drró mjög úr kostnaði við
v þessa te
egund náms eða úr
2010 en
19% aff kostnaði árið 2009 en var um
m 9% árið 2010 (Mynd 2). Fjölldi styrkja í nám í
formleg
ga skólakerrfinu hefur aukist og var samtals um 28%
% (háskólarr, framhald
dsskólar,
iðnskóla
ar, starfsná
ám, sérskólar) af fjöld
da en var um 20% árið 2009. Að
ðrar tegund
dir náms
eru svip
paðar og áð
ður.
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Auk íslendinga, sem voru fjölmennastir styrkþega (41%), voru pólverjar áberandi meðal
styrkþega, eða 34% (Mynd 3). 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 99 umsóknir fyrirtækja um styrki á árinu 2010 sem er 4% aukning miðað við
2009. Fjórum umsóknum var hafnað eða frestað og óskað viðbótarupplýsinga sem er
minna en árið 2009 (15). Veitt voru 95 styrkloforð til fyrirtækja á árinu 2010 sem er um
19% aukning frá 2009 (80 loforð). Greiddir voru alls út 84 styrkir til fyrirtækja (11% fleiri
en 2009) að upphæð um 13,5 m.kr. Þrátt fyrir fleiri styrki þá dróst heildarupphæð
styrkja saman, var 15,3 m.kr sem er um 18% minni heildarupphæð miðað við 2009
(18,6 m.kr., Tafla 2). Stór hluti af þessari minnkun á heildarupphæð fyrirtækjastyrkja
felst minni og færri styrkjum til íslenskunáms fyrirtækja og minni styrkjum til
námsefnisgerðar og í fræðslustjóraverkefnið. Árið 2009 voru greiddar út rúmar 2 m.kr. til
íslenskukennslu fyrirtækja en samsvarandi upphæð árið 2010 var um ein milljón kr (Tafla
2). Sambærileg minnkun var í fræðslustjóraverkefninu, í það voru greiddar tæpar 4
m.kr. árið 2009 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.
Starfsafl hefur því náð að draga úr fjárveitingum til fyrirtækjastyrkja á árinu 2010 án
þess að það hafi bitnað á starfsfræðslunni í fyrirtækjum. Þvert á móti hefur styrkjum
fjölgað hægt og bítandi sl. ár og sífellt fleiri starfsmenn hafa notið fræðslu með
fyrirtækjastuðningi Starfsafls. Þeir voru um alls um 2.300 árið 2010. Þegar við bætast
2.009 einstaklingsstyrkir er ljóst að fræðslustyrkir Starfsafls ná til mikils fjölda þeirra
starfsmanna sem greitt er af til sjóðsins.
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Tafla 2. Fjöldi og heildarupphæð greiddra fyrirtækjastyrkja Starfsafls 2009 og
2010.
% breyting frá
2009
2010
2009
Umsóknir fyrirtækja til Starfsafls

95

99

+4%

Samþykkt styrkloforð

80

95

+19%

Fjöldi greiddra styrkja alls

76

84

+11%

Greiddir fyrirtækjastyrkir

15,1 m.kr

13,5 m.kr

-11%

Íslenskustyrkir til fyrirtækja

2,1 m.kr

0,9 m.kr

-55%

Fræðslustjóraverkefni

4,0 m.kr

1,8 m.kr

-54%

3,5 m.kr

1,9 m.kr

-46%

18,6 m.kr

15,3 m.kr

-19%

198.993 kr

160.207 kr

-19%

Þar af:

Aðrir verkefnastyrkir
Upphæð styrkja alls
Meðalupphæð fyrirtækjastyrks

2009

Fræðslustjóri

3% 2%

3%

Þjónustunámskeið

7%

4%

Aukin ökuréttindi

14%

Tölvunámskeið

36%

Vinnuvélanámskeið

11%
18%

Hreinlætisnámskeið

14%

Þjónustunámskeið

Aukin ökuréttindi
Meðhöndlun matvæla

9%

3%
1% 2%

4%

Vinnuvélanámske

19%

4%

Fræðslustjóri
Námsefni

Námsgagnagerð

2%

Íslenska

2010

Íslenska

1%

Öryggisnámskeið

Matvælanám

6%

7%

2%

Eigin fræðsla

Tölvunámskeið
Öryggisnámskeið

15%

Jöklaleiðsögumenn

Meðhöndlun matvæla

4%

4%

Sjálfstyrking
Eigin fræðsla
Verkstjóranámskeið

Verkstjórn

Heilsufarsnámskeið

Líkamsbeiting

Ráðstefna

Fjármálanámskeið

Holustjórnun

Enskunámskeið

Mynd 4. Samanburður á hlutfallslegum kostnaði við greidda styrki til fyrirtækja árin
2009 og 2010, flokkað eftir tegund starfsnáms eða verkefnum.
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2009

2010

1%
2% 7%

7%
Byggingariðnaður
Matvælaiðnaður

33%

29%

31%

Ræstingaþjónusta
Ferðaþjónusta

Byggingariðnaður

24%

Önnur þjónusta
Annar iðnaður

Matvælaiðnaður
Ræstingaþjónusta
Ferðaþjónusta

Stóriðja

22%

14% 14%

16%

Önnur þjónusta

Mynd 5. Samanburður á fjölda greiddra styrkja til fyrirtækja árin 2009 og 2010, 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 2010.
Umsækjandi

Samstarf

Verkefni

1912 samstæðan
ALP Bílaleiga
Bananar
Centerhotels
Ferskar kjötvörur
FoodCo
Gunnars majones
Hótel Ísafold
Hreinsitækni
Hreint
IGS
ÍAV
Ísl. gámafélagið
Jarðboranir ehf
Kaffitár ehf
Keflavíkurflugvöllur
KFC á Íslandi
Kjörís
Kynnisferðir
Lystadún
Matborðið
Miklatorg
Mjólkursamsalan
N1
Nings
Nói Síríus
Nýþrif
Papco
Park Inn Ísland
RadisonBLU
Reykjavík Excursions
Securitas
Securitas
Skólamatur
Sólarræsting
Sólning ehf

Attentus
Jóhann Ingi Gunnarsson
Vinnueftirlitið
Attentus
Mavæla & gæðakerfi ehf.
Starfsleikni
Attentus
Gerum betur
Nýi ökuskólinn
DOOR Training
MSS
HR
MSS
Fearnley Procter Group
Attentus/MSS
Umhverfisstofnun
Sýni
Sýni
Þekkingarmiðlun
Dale Carnegie
Sýni
Íslenska
Vinnueftirlitið
N1
Gerum betur
Rauði Kross Íslands
Saga Akademía
Nýsköpunarmiðst Íslands
Öryggismiðstöðin
Radison og ParkInn
Þekkingarmiðlun
MSS, Capacent
Háskólinn í Reykjavík
Sýni
Dale Carnegie
Attentus

Fræðslustjóri að láni
Þjónusta og liðsheild
Öryggistrúnaðarm.námskeið
Fræðslustjóri að láni
Matvæla og gæðakerfi
Samtalstækni
Fræðslustjóri að láni
Íslenska
Meirapróf
Samskipti
Samskiptanámskeið
Merking vinnustaða
Fræðslustjóri að láni
Holustjórnun
Fræðslustjóri að láni
Skotvopnanámskeið
Umgengni við matvæli
Matv. og hreinlæti
Þjónustunámskeið
Stjórnendaþjálfun
Matreiðslunám
Betri árangur
Vinnuvélanámskeið
Eigin fræðsla
Þjónustunámskeið
Skyndihjálp
Íslenska
Verkstjóranám
Brunavarnir
Eigin fræðsla
Þjónustunámskeið
Þjónustunámsk
Þjónustunámskeið
Meðhöndlun matvæla
Þjónustunámskeið
Fræðslustjóri að láni

Markaðsstarf
Sem dæmi um markaðsstarf Starfsafls má nefna eftirfarandi atriði.
• Lögð vinna í að uppfæra heimasíðu Starfsafls með reglubundnum hætti og hafa
upplýsingar þar réttar og áhugaverðar.
• Framkvæmdastjóri hefur skrifað greinar í dagblöð vakin er athygli á þjónustu
Starfsafls. Þjónar fyrst og fremst þeim tilgangi að vekja athygli stjórnenda á
starfsmenntamálum. Árið 2010 var skrifað sérblað um símenntun og þar voru m.a.
starfsmenntasjóðir áberandi með greinum og viðtölum.
• Framkvæmdastjóri hefur einbeitt sér að skrifum í félagsblöð Eflingar, Hlífar og
námskrá Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum en öllum þessum blöðum er dreift
ókeypis til félagsmanna. Þar tökum við dæmi um félagsmenn sem hafa notið
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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
glýsingar í þ
þessum blö
öðum sem við
v greiðum
m fyrir.
höffum við verrið með aug
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 20
00 stærstu ffyrirtækja á 30-45
dag
ga fresti. 1 eða 2 fyrirtæki „bíta á agnið“ í hvert sinn. Þetta er ó
ódýr leið en
n skilar
ekk
ki miklu í ný
ýjum tenglu
um en min nir gamla viðskiptavin
v
ni á þjónusttu sjóðsins.
Framkvæmdastjóri fer á fundi menn
ntanefnda Samtaka atvinnulífsin
ns og kynnir
Sta
arfsafl.
Perrsónuleg tengsl við sta
arfsmannasstjóra og
stjó
órnendur sk
kipta miklu máli í starrfi sjóðsins. Í
febrúar 2010 héldu Stjórrnvísi, Starffsafl og VIR
RK
starfsendurhæ
æfing sameiginlegan fu
und þar sem
m
starfsmannasttjórar/mannauðsstjóra
ar voru boð
ðaðir.
Um
m 40 manns
s mættu á fundinn
f
sem
m heppnaðist vel.
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.
Upp
p á langtím
maárangur þá
þ skilar þe
essi leið mik
klu.
Sta
arfsafl hefurr fengið ma
arkaðsfyrirttæki til að gera
g
frum
mathugun á okkar ma
arkhópi til a
að geta nálgast
han
nn betur. Unnið
U
er áfrram að þesssu verkefni.
Framkvæmdastjóri hefurr haldið erin
ndi við ýmis tilefni
og á ráðstefnu
um.

Auður Þórha
allsdóttir,
fræðslustjórri Samskipa,, segir frá
reynslu sinn
ni af þjónusttu
Starfsafls á fundinum með
m
Stjórnvísi í m
mars 2010.
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3. Helstu verkefni Starfsafls árið 2010.
Stjórnarfundir
Haldnir voru alls 14 stjórnarfundir á árinu 2010. Í stjórn sátu:
Nafn

Tilnefningaraðili

Árni Ingi Stefánsson

Samtök atvinnulífsins

Guðrún S. Eyjólfsdóttir

Samtök atvinnulífsins

María Guðmundsdóttir

Samtök atvinnulífsins

Atli Lýðsson

Efling stéttarfélag (Flóabandalagið)

Kolbeinn Gunnarsson

Verkalýðsfélagið Hlíf
(Flóabandalagið)

Guðjón H. Arngrímsson

Verkalýðs- og sjómannafélag
Keflavíkur (Flóabandalagið)

Annað

Stjórnarformaður

Varaformaður

Áfram var haldið á þeirri braut sem tekin var upp í árslok 2006 að halda stjórnarfundi hjá
fyrirtækjum og kynna um leið starfsemi Starfsafls fyrir stjórnendum. Um leið fékk stjórn
og starfsmenn Starfsafls mikilvæga kynningu og upplýsingar um starf fyrirtækjanna.
Verður haldið áfram á sömu braut eftirleiðis, eftir því sem kostur er. Aðstæður fyrirtækja
til að taka á móti heimsóknum eru þó eðlilega misjafnar. Fréttir af þessum heimsóknum
eru settar jafnóðum á heimasíðu Starfsafls, www.starfsafl.is.
Aðrar heimsóknir
Starfsmenn Starfsafls fóru þar fyrir utan í heimsóknir á vinnustaði ýmist með
stjórnarformanni til að hitta stjórnendur eða með fulltrúum Eflingar og annarra
stéttarfélaga innan Starfsafls til að kynna sjóðinn fyrir félagsmönnum félaganna.

Þróun nýrra námsleiða og úrræða fyrir einstaklinga og fyrirtæki
Matvælavinnslunám
Síðustu misseri hefur Starfsafl leitt vinnu við undirbúning að nýju námi í matvælavinnslu í
samstarfi við Rannsóknaþjónustuna Sýni ehf og Eflingu stéttarfélag. Myndaður var
vinnuhópur með aðkomu Eflingar, Starfsafls og Sýni ehf, fulltrúar Matvælastofnunar,
Landsmenntar og Fræðslumiðstöðar atvinnulífsins. Byggt var á námskeiðum og námsefni
frá Rannsóknaþjónustunni Sýni ehf en sem kunnugt er hefur fyrirtækið verið leiðandi á
sviði námskeiða fyrir starfsmenn í matvælavinnslu, ekki síst almenna starfsmenn.
Starfsmenn Sýnis unnu drög að námskrá árið 2009 og var það gert í samráði og
samvinnu við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og undirbúningshópinn. Starfsmenn Sýnis
hafa mikla reynslu á þessu sviði, ekki síst með því að bjóða upp á sveigjanlega kennslu
sem fellur að vinnsluferlum fyrirtækja.
Á árinu 2010 var síðan ný námskrá um
matvælavinnslunám gefin út hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Boðið er upp á 55
kennslustunda grunnnám, dreift yfir lengra tímabil, ætlað öllum almennum
starfsmönnum í matvælavinnslu, að viðbættum 5 kennslustunda sérhæfðu námi sem fer
eftir fagsviði starfsmanna. Til dæmis má nefna fagsvið eins og brauð- og kökugerð,
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mjólkurrvinnslu,
fis
skvinnslu,
kjötvinn
nslu, korn-- og fóðurv
vinnslu og
fleiri grreinar. Jafn
nframt er unnið að
gerð ná
ámskrár, viðbót við ná
ámið, sem
er
ætlað
gæð
ðastjórum
a. Búast má
m við að
matvællafyrirtækja
sú nám
mskrá verð
ði tilbúin í lok árs
2011 eð
ða ársbyrju
un 2012.

Stoltir útskrriftarnemar eftir
e
tilraunakenn
nslu nýs
matvælavinn
nslunáms se
em
Starfsafl kos
staði á árinu
u 2010.

Fræðslu
ustjóri að lá
áni
Starfsaffl hefur verrið í samsta
arfi við Lan
ndsmennt í verkefninu
u Fræðslusttjóri að lánii en árið
2009 tó
ókst samsttarf við Sttarfsmennta
asjóð verslunar- og skrifstofufó
ólks (VR/LÍÍV) sem
hefur g
gefið verke
efninu enn frekari sla
agkraft. Áriið 2010 va
ar engin un
ndanteknin
ng í því,
unnið var áfram
m með eð
ða án ann
narra sjóða í að koma
k
verk
kefninu á ýmsum
ugreinum
og
fyrrirtækjum.
atvinnu
Forsvarrsmenn fy
yrirtækjanna töluðu
um að
ð aðkoma mannauð
ðsráðgjafa
hefði brreytt viðho
orfum millis
stjórnenda
og an
nnarra til símenntunar og
starfsþrróunar.
Samstarffsaðilar í
verkefn
ninu
vo
oru
sem
m
fyrr
Miðstöð
Minerva
a/Attentus
og
símennttunar á Su
uðurnesjum
m. Það er
mat Sttarfsafls að
ð þessi ná
álgun eigi
eftir að skila sér
s
í brey
yttum og
jákvæðum
til
viðhorfum
menntunar og
o miklum árangri í
starfsm
framtíðinni. Aðkoma SVS hefur
h
þýtt
að verk
kefnið hefu
ur náð til mun fleiri
starfsm
manna
á
þjónu
ustusvæði
Starfsaffls og dreg
gið mjög úrr kostnaði
Að lokinni undirritun samninga um
m fræðslustjjóra að
Starfsaffls vegna þessa
þ
verke
efnis.
láni við Kynnisferðir
K
ehf,
e
f.v. Agn
nar Daníelsso
on,
Kynnisferrðum, Sveinn
n Aðalsteinssson, Starfsafli, Árný
Elíasdóttir, mannauðs
sráðgjafi og Björn Garða
arsson,
verkefnas
stjóri SVS

Sameig
ginlegt eyðu
ublað fræðs
slusjóða
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
var tilbúið árið 2010 og hefur ge
fyrir fyrrirtæki til sjjóðanna. Eyðublaðið
E
efið afar gó
óða raun
í þá verru að auðve
elda fyritæk
kjum að sæ
ækja sér sty
yrki til marg
gra sjóða í einu.
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Þáttaka í Evrópu
uverkefnum
m
Mannas
skiptaáætlu
un Leonardo
o
Starfsaffl hefur áttt samstarf við Eflingu
u stéttarfélag um um
msókn og u
utanumhald
d vegna
mannas
skiptaverke
efna á vegum starffsmenntaáæ
ætlunar ES
SB eða Le
eonardo ve
erkefna.
Umsókn
n var undirbúinn árið 2010 til að senda í ársbyrjun 2011.
Annað starf
Aukin k
kynning í bllöðum
Starfsaffl gaf út sé
érblað með Fréttablað
ðinu í ágústt 2010 í samstarfi við
ð aðra fræð
ðslusjóði
til kynn
ningar á sjó
óðnum. Frramtakið he
eppnaðist vel
v og urðu
u starfsmen
nn varir við
ð aukinn
áhuga ffyrirtækja á þjónustu sjóðsins.
Starfsm
menntaverðlaunin 2010
0
Starfsm
menntaverðlaunin eru veitt þeim sem vinna að framúrs
skarandi ve
erkefnum í
fræðslu
umálum og starfsmenn
ntun. Starfssafl fékk ve
erðlaunin árið 2010 í fflokki
félagsam
mtaka og einstaklinga
e
a fyrir verke
efnið Fræðs
slustjóri að láni. Við a
afhendinguna í
sagði Sveinn Aðals
steinsson framkvæmd
dastjóri Sta
arfsafls m.a.:
„Aðila
ar vinnumarka
aðarins á Íslan
ndi hafa borið gæfu, áræði og metnað til að taka hönd
dum saman í
slumálum vinn
nandi fólks. Við
V erum öfund
duð af þessarii samvinnu erlendis en hún er engan veg
ginn
fræðs
fyrirfrram sjálfgefin.. Án þessararr samvinnu væ
ærum við mikiið fátækari að
ð lausnum. Við
ð þurfum lausnir af
hvers kyns tagi í ok
kkar erfiða árfferði. Með sa mvinnu aðila vinnumarkaða
arins í fartesk
kinu getum við
ð horft
með ó
óbilandi bjarts
sýni fram á ve
eginn.“

Frá afhen
ndingu
Starfsmenntaverðlau
unanna 2010
0,
f.v. Svein
nn Aðalsteinssson,
framkv.sttj. Starfsaflss, Valdís A.
Steingrím
msdóttir, verk
rkefnastjóri
Starfsafls
s, Forseti Ísla
ands, Hr.
Ólafur Ra
agnar Grímssson, Björgvin
n
Ö. Eggerttsson, verke
efnastjóri
Grænna skóga
s
(verðllaunahafi í
flokki fræ
æðsluaðila) o
og Aðalbjörg
Héðinsdó
óttir, forstjórri Kaffitárs
sem deild
di verðlaunun
num með
Starfsafli fyrir Fræðsllustjóra að
láni.
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Stjórn og starfs
fsmenn Starffsafl
heiimsótttu Kaff
ffitár í Reykja
anesbæ
á árinu
á
og geng
gu m.a. frá
sam
mkomulagi u
um Fræðslus
stjóra að
láni. Kaffitár de
eildi Starfsm
menntaverrðlaununum 2010 með Starfsafli
S
fyriir verkefnið. f.v. Björn
Garrðarsson, ve
erkefnisstjóri
ri SVS,
Sve
einn Aðalste
einsson,
fram
mkvæmdasttjóri Starfsaffls og
Aða
alheiður Héð
ðinsdóttir, fo
orstjóri
Kafffitárs ehf.

4. Sttefnumó
ótunarfundur Sta
arfsafls í nóvem
mber 201
10
25. nóvemb
ber 2010 héldu stjó
órn og starfsmenn Starfsafls sttefnumótun
narfund.
Þann 2
Áhersla var lögð á tvennt, viiðbrögð við
ð samdrættti á vinnumarkaði og h
hins vegar ákveðið
aðhald í rekstri sjó
óðsins. Þes
ssum niðursstöðum varr safnað saman og þæ
ær útfærðar betur í
sérstakri verkefnaáætlun en ágrip af he
enni fylgir hér
h á eftir.

5. Sttarfsáættlun Starrfsafls 2
2011
ni:
Verkefn
1. Verkefni: Einstaklings
E
sstyrkir. Sj óðurinn mu
un kappkos
sta að halda
a nánast ób
breyttu
þjónustustiigi við einsttaklinga þrá
átt fyrir að það þýði að ganga ve
erði á eigið fé
s
sjóðsins.
L
Leiðir: Upp
phæðir einstaklingssty
yrkja verði óbreyttar
ó
frrá 2010 en upphæð sttyrks
v
vegna upps
safnaðra 3jja ára réttin
nda aukin.
Á
Ábyrgð: Starfsmenn Starfsafls
S
v
allt árrið 2011
Tímarammi: Stöðug virkni
2. Verkefni: Sjóðurinn
S
mun
m
kappko
osta að hald
da nánast óbreyttu
ó
þjó
ónustustigi við
ffyrirtæki þrrátt fyrir að
ð það þýði a
að ganga verði
v
á eigið
ð fé sjóðsin
ns.
L
Leiðir: Áfra
am verður unnið að v
verkefninu Fræðslustjó
F
óri að láni. Lögð verður
á
áhersla á eftirfylgni
e
sttarfsmanna
a sjóðsins við
v fyrirtæki þannig að
ð
s
símenntuna
aráætlanir komist til fframkvæmd
da. Lögð verður sérsttök áhersla á lítil
o
og meðalsttór fyrirtæk
ki (1-50 sta
arfsmenn). Byggt verð
ður á samsstarfi við SV
VS og
Landsmenn
ntun við kostun fræðs lustjóra að láni sem þýðir
þ
minni útgjöld fyrrir
S
Starfsafl en
n óbreytt eð
ða aukin þjjónusta við fyrirtæki. Bæklingur og fræðsluefni var
umskrifað og
o aðlagað aðkomu S
SVS árið 2010. Dregið
ð verður úr aðstoð veg
gna
námsefnisg
gerðar.
Á
Ábyrgð: Starfsmenn Starfsafls
S
Tímarammi: Stöðug virkni
v
allt árrið 2011
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3. Verkefni: Áhersla
Á
á að
a kynna ra
afrænt farná
ám fyrir atv
vinnulífið.
L
Leiðir: Sam
mstarf við FA,
F SAF, SV
VÞ, aðra sta
arfsmenntas
sjóði og erllenda aðila.
Á
Ábyrgð: Starfsmenn Starfsafls
S
á samt SAF.
Tímarammi: Verklok í lok 2011
4. Verkefni: Áhersla
Á
á nýtt
n
nám fy
yrir matvæla
aiðnaðinn með
m
það að
ð markmiði að búa
ttil heilstættt 150-200 kest
k
nám fy
yrir gæðasttjóra.
L
Leiðir: Sam
mstarf við Sýni.
S
Tilraun
nanámskrá grunnnám
ms í matvæl aiðnaði varr kennd
ffyrri hluta árs
á 2010.
Á
Ábyrgð: Starfsmenn Starfsafls
S
v
allt árrið 2011
Tímarammi: Stöðug virkni
5. Verkefni: Áhersla
Á
á gæðamál
g
og
g framkvæm
md RECALL
L í samstarffi við FA. Nokkuð
þokaðist í rétta
r
átt árið 2010.
L
Leiðir: Sam
mstarf við FA
F o.fl.
Á
Ábyrgð: Starfsmenn Starfsafls
S
Tímarammi: Stöðug virkni
v
allt árrið 2011 og
g áfram
6. Verkefni: Greina
G
hvaða störf við
ð höfum me
esta þörf fy
yrir eftir 2-5
5 ár og bregðast
v
við því á viðeigandi há
átt í marka
aðsstarfi og þátttöku í sköpun ná mstilboða.
L
Leiðir: Þettta verkefni verður að skoðast í samhengi
s
við
v fjárhagsslega getu
s
sjóðsins. Einsýnt
E
að það
þ
þurfi sa
amráð við aðra
a
aðila í starfsmen
nntageiranu
um t.d.
FA og fræð
ðslusjóði. Hugsanlega
H
með opinb
bera geiranum einnig.
Á
Ábyrgð: Fra
amkvæmda
astjóri
Tímarammi: 2011 - 2015

Guðrún
n Högnadótttir, framkvæm
mdastjóri
Opna H
Háskólans og
g Sveinn Aða
alsteinsson,
framkv
væmdastjóri Starfsafls, undirrita
u
samkom
mulag í febrrúar 2010 um
m aukið
samsta
arf.
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6. Fjárhagur Starfsafls
6.1 Rekstur 2009 – nokkrar lykiltölur
Sem fyrr segir þá var Starfsafls rekinn með halla árið 2010 vegna áframhaldandi
eftirspurnrar, sérstaklega á sviði einstaklingsstyrkja, sem og minnkandi tekna.
Tekjur sjóðsins árið 2010 voru 86,1 m.kr. (2009: 98,0 m.kr), útgjöld (styrkir og rekstur)
voru 96,7 m.kr (2009: 106,6 m.kr.) og eigið fé minnkaði um 10,6 m.kr (2009: minnkun
8,6 m.kr.) Eignir sjóðsins í árslok voru 159,3 m.kr (2009: 169,9 m.kr.). Þrátt fyrir allt
eru stjórn og starfsmenn sjóðsins ánægð með að sterk staða sjóðsins skuli koma aukinni
eftirspurn frá fyrirtækjum og einstaklingum til góða á árinu 2010. Með auknum hagvexti í
þjóðfélaginu má reikna með að þessi hallarekstur hverfi á næstu árum með auknum
tekjum sjóðsins en líklega er þakinu náð í eftirspurn eftir styrkjum.

6.2 Rekstraráætlun 2011 – nokkrar lykilstærðir
Rekstraráætlun sjóðsins fyrir árið 2011 gerir ráð fyrir 3% hærri tekjum af
starfsmenntagjaldi vegna launahækkana og aukinna umsvifa á vinnumarkaði, bæði í
störfum og yfirvinnumagni. Um þetta ríkir hins vegar töluverð óvissa og eins með
ávöxtun sjóða. Gert er ráð fyrir örlítið auknum vaxtatekjum með breyttu fyrirkomulagi
ávöxtunar á fjármunum sjóðsins. Prósentutölur í svigum tilgreina áætlaða breytingu frá
árinu 2010.
Áætlaðar tekjur ársins 2011:
- Framlög stéttarfélaga (óbreytt)
- Framlag starfsmenntagjalds, 0,20% (3%)
- Aðrir styrkir (innheimta loforða og Leonardo)
- Vaxtatekjur (2%)
Tekjur ársins samtals, áætlun (-8%):

7.000
72.425
4.000
8.957
92.382

þús
þús
þús
þús
þús

kr
kr
kr
kr
kr

Áætluð útgjöld 2011
- Laun, húsaleiga og annar rekstur (+8%)
- Einstaklingsstyrkir (+4%)
- Verkefnastyrkir (+4%)
Útgjöld og styrkir ársins samtals, áætlun (+5%):

20.334
65.104
15.946
101.384

þús
þús
þús
þús

kr
kr
kr
kr

Tekjur umfram gjöld

-9.002 þús kr

Áætlaðar eignir í lok árs 2011 (-6%)
Kostnaður
Kostnaður
Kostnaður
Kostnaður
Kostnaður
Kostnaður

við
við
við
við
við
við

styrkkrónu
styrkkrónu
styrkkrónu
styrkkrónu
styrkkrónu
styrkkrónu

150.282 þús kr

2006
2007
2008,
2009,
2010,
2011, skv. áætlun
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0,34
0,23
0,24
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Líkur e
eru á að árið 2011 verði hagstæ
ætt að einu leyti fyrir tekjur sj óðsins
styrkir frá ýmsum
m aðilum. Við það m
mun rekstra
arkostnaðurr aukast eittthvað
staðinn
n mun verð
ða til enn meiri
m
þekk ing hjá sjó
óðnum til að sinna hlu
utverki
Áfram er gert ráð fyrir mik
klu atvinnu leysi a.m.k
k. stóran hluta
h
ársinss 2011
eftirspu
urn eftir stu
uðningi sjóðsins verðu
ur talsverð á árinu.

en það eru
á móti
m
en í
sínu betur.
og ljóst að

Þretttán stoltir úttskriftarnem
mar frá
Flutn
nngaskóla S
Samskipa ása
amt
forstjóra félagsin
ns (lengst t.v.) og
mgönguráðhe
erra í maí 20
010.
sam

Útsk
krifaðir jarðla
agnatæknarr við
athö
öfnina í marss 2010. Í bak
kgrunni má
sjá fulltrúa
f
aðsta
tandenda
nám
msleiðarinnarr. Námið er ætlað
æ
öllum
þeim
m sem starfa
a við jarðlagn
nir og
jarðvinnu, hvortt sem þeir sttarfa hjá
orku
uveitum, sve
eitarfélögum,,
fjars
skiptafyrirtæ
ækjum eða hjjá
verk
ktökum. Mím
mir-símenntu
un,
Sam
morka, Orkuv
veita Reykjavíkur,
Fram
mkvæmda- o
og eignasvið
ð
Reyk
kjavíkurborg
gar, Efling-sttéttarfélag,
Starrfsafl og Land
dsmennt sta
anda saman
að náminu.
n
Þettta var í 11 sin
inn sem útsk
krifað er af
þess
sari námsleið
ð og hefur námið nú
unniið sér fastan
n sess í menn
ntun
alme
ennra starfsm
manna.

Að lokinni undirrritun samniinga um
fræ
æðslustjóra a
að láni við Só
ólningu
hf., f.v. Sveinn Aðalsteinsson,
fram
mkvæmdastj
tjóri Starfsaffls, Árný
Elía
asdóttir, man
nnauðsráðgjjafi,
Hellgi Þórsson, fforstjóri Sóln
ningar
ehff. og Björn G
Garðarsson,
verrkefnisstjóri S
SVS.
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