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Útdráttur 

Frá upphafi verkalýðshreyfingarinnar hafa verkalýðsfélög unnið að því að styrkja og styðja 

við menntun og færni félaga sinna. Frá árinu 2000 hafa fræðslusjóðir verið eitt af þeim 

verkfærum sem efla samfélagið, atvinnulífið og verkafólk með því að fjölga tækifærum til 

símenntunar. Í þessari rannsókn voru skoðuð tilurð, tilgangur og nýting fræðslusjóða hjá 

félagsmönnum Stéttarfélags Vesturlands með það að markmiði að fá innsýn í ávinning 

félagsmanna af fræðslusjóðunum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að minna en 10% 

af félagsmönnum Stéttarfélagsins sækja sér styrki í fræðslusjóðina. Konur nýta sjóðina í meira 

mæli en karlar en meðaltalsupphæð styrkja var mun hærri hjá körlum sem voru einnig að 

þiggja hærri meðaltalsupphæð styrkja á landsvísu. Félagsmenn Stéttarfélags Vesturlands nýttu 

fræðslusjóðina mun oftar til tómstundanáms en á landsvísu og má segja að tómstundastyrkir 

styrki ekki beinlínis vinnumarkaðinn en mannræktarsjónarmiðið er þó þar til grundvallar og 

það má ekki vanmeta.  

Mælt er með frekari rannsókn á nýtingu fræðslusjóðanna á  landsvísu annars vegar og á því 

hvort fræðslan sem er veitt nýtist verkafólki í atvinnulífinu eða styrki það á einhvern hátt á 

vinnumarkaði hins vegar. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til B.S.–gráðu í viðskiptalögfræði við 

lögfræðisvið Háskólans á Bifröst. Ritgerðin ber yfirskriftina „Fræðslusjóðir atvinnulífsins – 

tilurð og tilgangur. Hver er ávinningurinn af fræðslusjóðum atvinnulífsins fyrir félagsmenn 

Stéttarfélags Vesturlands?“ og fjallar hún um aðkomu verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi að 

stofnun fræðslu- og starfsmenntasjóða í íslensku atvinnulífi.  

Í starfi höfundar hjá Stéttarfélagi Vesturlands undanfarin 8 ár hefur hún m.a. séð um úthlutun 

starfsmenntastyrkja til félagsmanna. Stéttarfélag Vesturlands á aðild að nokkrum 

fræðslusjóðum í gegnum aðild sína að landssamböndunum SGS, LÍV og Samiðn, en það eru 

fræðslusjóðirnir Landsmennt, Sveitamennt, Ríkismennt, Starfsmenntasjóður verslunar og 

skrifstofufólks og Iðan fræðslusetur. Í starfi höfundar hjá Stéttarfélagi Vesturlands undanfarin 

tæp níu ár hefur hún m.a. séð um úthlutun starfsmenntastyrkja til félagsmanna. Höfundur 

hefur sérstakan áhuga á efninu þar sem hún var sjálf ófaglærður starfsmaður í verslun langt 

fram á þrítugsaldur þegar hún tók þá ákvörðun að ganga menntaveginn og telur hún það hafa 

verið sitt mesta gæfuspor í lífinu. Þar sem þetta er málefni sem er höfundi hjartfólgið og hún 

vinnur við dags-daglega langaði hana til að skoða betur bakgrunn sjóðanna, hvað varð til þess 

að til þeirra var stofnað, hvernig var það gert og hver eru verkefni þeirra. Varðandi skoðun á 

nýtingu sjóðanna afmarkast rannsóknin við Stéttarfélag Vesturlands þar sem höfundur hefur 

greiðan aðgang að þeim upplýsingum úr félagakerfi Stéttarfélagsins. En til samanburðar á 

landsvísu hefur höfundur fengið upplýsingar um sjóðina úr ársskýrslum þeirra. Ennfremur 

afmarkast skoðunin á nýtingu sjóðanna við árin 2009 til 2013.  

Ritgerðin var unnin undir leiðsögn Geirlaugar Jóhannsdóttur og  henni þakka ég fyrir alla þá 

aðstoð sem hún veitti mér við vinnslu þessa verkefnis og fyrir fagmannlegar leiðbeiningar. Að 

lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir allan þann stuðning og þolinmæði sem þau hafa 

sýnt mér í gegnum námið og við vinnslu ritgerðarinnar. Eiginmanni mínum Brian Daniel 

Marshall fyrir aðstoð og að halda mér við verkið. Huldu Óladóttur íslenskufræðingi og frænku 

minni þakka ég fyrir góðan yfirlestur verksins. 

Akranesi 21. apríl 2015 

Sjöfn Elísa Albertsdóttir
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1 Inngangur 

1.1  Markmið rannsóknar 

Allt frá upphafi verkalýðshreyfingarinnar hér á landi hafa menntunarmál félagsmanna verið 

eitt af viðfangsefnum stéttarfélaga. Menntun og færni fólks í samfélaginu geta haft bein og 

óbein áhrif á framvindu þjóðarinnar til lengri tíma þar sem breytingar í samfélaginu (hvort 

sem það eru efnahags-, tæknilegar eða félagslegar breytingar) krefjast breyttrar þekkingar, 

leikni og hæfni hjá starfsfólkinu (DICE Report, 2010). Mikilvægi þess er svo mikið að 

evrópsk lög hafa skilgreint fræðslu, starfsmenntun og símenntun sem grundvallarréttindi hjá 

borgurum í Evrópusambandinu (Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2000; 

Article 14, 1).  

Fræðslusjóðir voru settir á laggirnar við gerð kjarasamninga árið 2000 með þríhliða 

samkomulagi milli samtaka launafólks, Samtaka atvinnulífsins og stjórnvalda. Í umfjöllun um 

fræðslusjóðina á heimasíðu Starfsgreinasambands Íslands segir: 

Meginhlutverk allra fræðslusjóðanna er að styrkja fræðslu og færni í atvinnulífinu 

á landinu öllu með það að markmiði að bæta árangur fyrirtækja og stofnana og 

auka ánægju og hæfni starfsfólks. Það helsta, sem sjóðunum er ætlað að sinna, var 

t.d. stuðningsverkefni ýmiss konar og þróunar og hvatningaraðgerðir í 

starfsmenntun, styrkja rekstur námskeiða og nýjungar í námsefnisgerð og veita 

einstaklingum, verkalýðsfélögum og fyrirtækjum styrki vegna starfsmenntunar 

(Starfsgreinasamband Íslands e.d.) 

Í þessari rannsókn er saga starfsmenntunar og aðkoma verkalýðshreyfingarinnar að henni 

rakin og aðrar rannsóknir á starfsmenntun í atvinnulífinu skoðaðar. Einnig er skoðað hvernig 

aðilum vinnumarkaðarins hefur tekist til við að knýja á um lagasetningu um starfsmenntun og 

þróun laganna sem fræðslusjóðirnir byggja á.  

Fjallað verður um þá fræðslusjóði sem Stéttarfélag Vesturlands á aðild að, en það eru 

Landsmennt, Sveitamennt, Ríkismennt, Iðan fræðslusetur og Starfsmenntasjóður verslunar- 

og skrifstofufólks. Auk þess á Stéttarfélag Vesturlands sinn eigin fræðslusjóð sem félagið 

veitir fræðslustyrki úr til iðnaðarmanna sem ekki eiga rétt til einstaklingsstyrkja frá Iðunni, 

ásamt því að veita starfsmenntastyrki til starfsmanna félagsins í samræmi við 

starfsmannastefnu. Einnig verður athugað hvernig og hvers vegna var til fræðslusjóðanna 

stofnað, hvaða lögum og reglum þeir lúta og hvernig félagsmenn Stéttarfélags Vesturlands 
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nýta fræðslustyrkina miðað við hvernig nýtingin er á landsvísu. Með því að skoða þessa þætti 

er ætlunin að varpa ljósi á það hverju fræðslusjóðirnir hafa skilað félagsmönnum Stéttarfélags 

Vesturlands.  

1.1  Rannsóknarspurningin 

Rannsóknarspurning verkefnisins er:  

Hver er ávinningurinn af fræðslusjóðum atvinnulífsins fyrir félagsmenn Stéttarfélags 

Vesturlands? 

1.2  Rannsóknaraðferðir 

Við rannsóknina skoðaði höfundur ritaðar og rafrænar heimildir um starfsmenntun og 

starfsmenntasjóði hérlendis og erlendis. Höfundur skoðaði aðkomu stéttarfélaga að 

starfsmenntun og starfsmenntasjóðum í gegnum tíðina. Höfundur skoðaði lög, dóma, 

reglugerðir, greinargerðir og álit og hlustaði á þingræður um starfsmenntun, 

starfsmenntagjöld, fræðslu- og starfsmenntasjóði. Höfundur vann úr gögnum úr félagakerfi 

Stéttarfélags Vesturlands um nýtingu félagsmanna á styrkjunum. Til samanburðar á landsvísu 

skoðaði höfundur ársskýrslur Starfsafls, Landsmenntar, Sveitamenntar, Ríkismenntar og 

Starfsmenntasjóðs verslunar- og skrifstofufólks og nýtti SPSS til að rýna í gögnin.  

1.3  Mikilvægi rannsóknarinnar 

Rannsóknin hefur umtalsvert hagnýtt gildi fyrir Stéttarfélag Vesturlands, hugsanlega líka fyrir 

fræðslusjóðina, og gæti haft hagnýtt gildi fyrir Símenntunarmiðstöðina á Vesturlandi sem og 

aðra fræðsluaðila á Vesturlandi. Sem dæmi fyrir Stéttarfélag Vesturlands gætu niðurstöður 

bent til þess að ákveðinn hópur félagsmanna sé ekki að nýta sjóðina. Þá gæti Stéttarfélagið 

beint auglýsingum eða fræðsluefni um sjóðina að þeim hópi.  

1.4  Um höfundinn 

Í starfi höfundar hjá Stéttarfélagi Vesturlands undanfarin átta ár hefur hún m.a. séð um 

úthlutun starfsmenntastyrkja til félagsmanna. Stéttarfélag Vesturlands á aðild að nokkrum 

fræðslusjóðum í gegnum aðild sína að landssamböndunum SGS, LÍV og Samiðn, en það eru 

fræðslusjóðirnir Landsmennt, Sveitamennt, Ríkismennt, Starfsmenntasjóður verslunar og 

skrifstofufólks og Iðan fræðslusetur. Höfundur hefur sérstakan áhuga á efninu þar sem hún 

var sjálf ófaglærður starfsmaður í verslun langt fram á þrítugsaldur þegar hún tók þá ákvörðun 
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að ganga menntaveginn og telur hún það hafa verið sitt mesta gæfuspor í lífinu. Höfundur 

hafði þó ekki hugmynd um að hún hefði átt rétt á styrk úr Starfsmenntasjóði verslunar- og 

skrifstofufólks sem hefði komið í góðar þarfir þar sem hún var á þeim tímapunkti atvinnulaus 

einstæð móðir þriggja ungra barna. Það hefur því verið henni hjartans mál að aðstoða fólk, á 

hvern þann hátt sem henni er unnt, sem hefur eftir langt eða stutt námshlé ákveðið að snúa sér 

aftur til menntunar eða vill styrkja stöðu sína á vinnumarkaði með styttra námi eða 

námskeiðum.  

1.5  Hugsanlegir annmarkar 

Sú staðreynd að höfundur er svona mikið tengdur efni rannsóknarinnar gæti talist annmarki. 

Einnig gæti það talist annmarki að höfundur horfir á efnið með gleraugum starfsmanns 

stéttarfélagsins og þekkir sem slíkur vel til málefnisins. Óvíst er hvort til dæmis starfsmaður 

Samtaka atvinnulífsins myndi horfa sömu augum á efnið. 
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2. Fræðsla og símenntun 

Í þessum kafla leitast höfundur við að skilgreina helstu hugtök sem tengjast fræðslu 

félagsmanna. Einnig skoðar höfundur aðkomu stéttarfélaga að símenntun félagsmanna 

erlendis ásamt því að skoða þátttöku fólks í símenntun og þjálfun á Norðurlöndum og 

nokkrum löndum Evrópu. 

2.1  Skilgreiningar á hugtökum 

Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir (2009) hafa fjallað um að þegar kemur að 

skilgreiningu hugtaka varðandi fræðslu leggja menn mismunandi skilning og merkingu í 

hugtökin og þau hafa einnig breyst í tímans rás. „Orðið símenntun lýsir því að formleg og 

óformleg menntun vari nú allt lífið og þess vegna beri ekki að líta svo á að um sé að ræða 

heiti einhverrar tiltekinnar tegundar menntunar eða fræðslu. Það er engu að síður staðreynd að 

umfjöllun um símenntun hefur einkum beinst að fræðslu fullorðinna.“ (Jón Torfi Jónasson og 

Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001).  

 

Hugtök Hugtök á ensku Skilgreining 

Símenntun Continuous 

education 

Ferli náms sem nær til allra aldurshópa, hvort 

sem þeir eru starfandi, atvinnulausir eða utan 

vinnumarkaðar. Símenntun sé því fremur 

lýsing á ástandi eða almennu fyrirkomulagi 

fremur en tegund náms (Jón Torfi Jónasson 

og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001) 

Símenntun Continuous 

education 

Menntun umfram þá sem fer fram í formlegu 

skólahaldi (Jón Torfi Jónasson og Andrea 

Gerður Dofradóttir, 2009) 

Símenntun eða 

ævimenntun 

Life-long learning Menntun allt lífið (Jón Torfi Jónasson og 

Andrea Gerður Dofradóttir, 2009) 
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Símenntunar-þjóðfélag Life-long learning 

society 

Þjóðfélag þar sem fólk er sýnilega og iðulega 

að mennta sig allt lífið, frá vöggu til grafar, 

og að það þyki eðlilegt (Jón Torfi Jónasson 

og Andrea Gerður Dofradóttir, 2009) 

Fullorðinsfræðsla / 

menntun fullorðinna 

Adult learning Menntun fólks innan og utan formlega 

skólakerfisins, óháð því hvernig hún er 

skipulögð og hvar hún fer fram (Jón Torfi 

Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 

2009) 

Þátttaka í námi innan 

opinbera skólakerfisins 

Formal education Skráð í skóla eða á námssamningi (Jón Torfi 

Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 

2009) 

Þátttaka í fræðslu með 

leiðbeinanda, en utan 

opinbera skólakerfisins 

Non-formal 

education 

Að hafa sótt námskeið, ráðstefnu, málþing, 

fyrirlestur og eða aðra fræðslu með 

leiðbeinanda (Jón Torfi Jónasson og Andrea 

Gerður Dofradóttir, 2009) 

Starfsmenntun og 

endurmenntun 

Continuous 

education 

Menntun eða þjálfun fullorðinna sem tengist 

starfi sem fólk er í eða undirbýr sig fyrir (Jón 

Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 

2001) 

 

Nýliðafræðsla New employee 

training 

Skipulögð fræðsla fyrir starfsmenn þegar þeir 

hefja störf (Jón Torfi Jónasson og Andrea 

Gerður Dofradóttir, 2009) 
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2.2  Menntun og starfsþjálfun - tilgangurinn  

Ævimenntun (e. lifelong learning) stendur yfir frá vöggu til grafar í gegnum mismunandi 

námsform – frá formlegu námi, eins og í grunnskóla, framhaldsskóla og háskóla, til óformlegs 

náms á vinnustað og óformlegs náms sem á sér stað í daglegu lífi (Bostrom o.fl., 2001). Noe, 

Clarke, & Klein (2014) ályktuðu að menntun og starfsþjálfun geti átt sér stað í hinum ýmsu 

formum, bæði innan og utan vinnustaðarins. Hugtök eins og formleg fræðsla og starfsþróun, 

verkmenntun, símenntun, óformlegt nám og mannrækt (e. self-development) eru nokkur dæmi 

um þau hugtök sem notuð eru í umræðunni um menntun og starfsþjálfun (Noe o.fl., 2014).  

Inni á vinnustöðum getur starfsþjálfun verið formlega skipulögð af vinnuveitendum til þess að 

auka starfstengda þekkingu, færni, getu og aðra eiginleika (Noe o.fl., 2014). Starfs- eða 

verknám (e. vocational training) er skilgreint af Tsang (1999) „sem ýmiss konar starfstengt 

nám sem eykur afköst einstaklings og felur í sér nám í formlegu skólaumhverfi hvort sem það 

er í verk- eða tækninámi en einnig á vinnustöðum, bæði í og utan vinnutíma“. 

Menntunar, þekkingar og færni getur einnig verið aflað með óformlegum og minna 

skipulögðum hætti, en er síst minna virði. Þannig að reynsla í starfi getur verið ómetanleg 

fyrir starfsmann til að vita hvenær á „að nýta, innleiða eða sleppa“ starfsháttum og aðferðum 

(Johannessen & Olsen, 2003). Samkvæmt Hagstofu Íslands (2011) er símenntun (e. 

continuous learning) skilgreind „sem öll menntun sem einstaklingur sækir, hvort sem er 

formlegt nám í skóla eða menntun utan skóla, s.s. á námskeiði, fyrirlestri eða á ráðstefnu“. 

Símenntun getur farið fram innan eða utan vinnustaðar og er skilgreind sem „ferli þar sem 

starfsmenn breyta hegðun sinni vegna dýpkunar og víkkunar á færni þeirra, þekkingu og 

heimssýnar„ (Noe o.fl., 2014).  

Náms- og starfsþjálfun og símenntun er ekki eingöngu leið til að bæta færni einstaklings, 

þekkingu og hæfni. Enda hefur Evrópuréttur skilgreint starfsþjálfun og fræðslu sem lagalegan 

rétt sem allir ríkisborgarar Evrópusambandsins eigi að hafa aðgang að. Í 1.mgr. 14. gr. 

Réttindaskrár Evrópusambandsins (2000) segir: „Hver maður á rétt til menntunar og til að 

hafa aðgang að starfsmenntun og símenntun.“ 

Í tengslum við fræðslu á vinnustað getur starfsþjálfun verið verkfæri sem umbreytir 

vinnustaðnum og kemur þannig til móts við kröfur nútímans og til framtíðar (Bratton, Helms-

Mills, Pyrch, & Sawchuk, 2003). Þessi röksemd endurspeglast í sáttmálanum um starfshætti 

Evrópusambandsins (e. Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU) frá 2008 
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þar sem 2. mgr. 166 gr. segir að „sambandið skal miða að því að auðvelda aðlögun að 

iðnþróun, einkum með starfsmenntun og endurmenntun“. Alríkisstofnunin um starfsmenntun, 

eða Bundesinstitut für Berufsbildung, bendir á að „stöðugri starfsþjálfun er ekki síst ætlað að 

hjálpa fólki að takast á við sífellt hraðari tæknilegar og efnahagslegar breytingar, en einnig til 

að takast á við samfélagsbreytingar“ (DICE Report, 2010). 

Slíkar samfélagsbreytingar geta leitt til úreldingar kunnáttu sem er skilgreint af Nelson (2008) 

sem „skortur á nauðsynlegri færni til að leysa verkefni í tengslum við starf manns eða 

sambærileg störf“. Agarwal og Green (2011) vitna í skýrslu OECD (2010) um 

nýsköpunarstefnu sem greindi frá því að sum fyrirtæki eru að fjárfesta meira á sviðum sem 

styðja við nýsköpun, eins og mannauði og þekkingu, en í hefðbundnum fjárfestingum (eins og 

til dæmis vélum). 

Starfsþjálfun hefur augljósa kosti innan starfsgreina og innan vinnustaða; til dæmis vitnar 

Orrje (2000) í mannauðskenninguna sem dæmi um það þegar fyrirtæki eða stofnun býður 

þjálfun í því skyni að ná fram meiri framleiðni. Skilyrðið í þessu sambandi er hins vegar að 

ávinningurinn af því að skipuleggja og halda starfsþjálfun sé meiri en kostnaðurinn við að 

senda starfsmenn í starfsþjálfun (Orrje, 2000). Með öðrum orðum, „laun hækka hægar en 

verðmæti starfsmannsins er fyrir framleiðni í fyrirtækinu“ (Ericson, 2006). Claydon og Green 

(1994) hafa tekið eftir því að stéttarfélög hafa sóst eftir að „forgangsraða samfelldri þjálfun 

(sí- og endurmenntun) í kjarasamningum“ þannig að aukin færni starfsfólks myndi leiða til 

meiri efnahagslegs ávinnings og bættra vinnuskilyrða fyrir starfsmenn. Þannig myndu bæði 

starfsgreinin og vinnustaðurinn njóta góðs af aukinni færni og menntun. Reyndar er þetta 

sérstaklega mikilvægt fyrir breskan iðnað í ljósi þess að bent hefur verið á að samdráttur í 

breskum iðnfyrirtækjum tengist ágöllum í magni og gæðum starfsþjálfunar (Claydon & 

Green, 1994). 

Um réttindi og þarfir starfsmannsins með tilliti til símenntunar og starfsþjálfunar kemur 

einnig skýrt fram í sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU) (lögum 166, 2. 

gr., 2008) að sambandið skal miða að því „að bæta upphaflega og áframhaldandi starfsþjálfun 

í því skyni að auðvelda aðlögun starfsmanns að vinnustaðnum eða starfsendurhæfingu 

starfsmannsins“. Ståhl (2012) hefur rætt um það að fólk með flóknar þarfir lendi í erfiðleikum 

þegar að því kemur að aðlagast vinnumarkaðnum eða þegar þeir koma aftur til vinnu eftir 

starfsendurhæfingarferli. Einnig hafa Constant, Kahanec, Rinne og Zimmermann (2011) 

komist að þeirri niðurstöðu að það er engin „ein-stærð passar öllum“ stefna fyrir aðlögun inn á 
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vinnumarkaðinn en þrátt fyrir það sáu höfundar að „snemmbær inngrip“ (e. early intervention 

strategies) gæti verið árangursrík. 

2.3  Þátttaka stéttarfélaga í símenntun erlendis 

Það má sjá að þátttaka stéttarfélaga í símenntun félagsmanna er með öðrum hætti í Bretlandi 

samanborið við Ísland. Lee og Cassell (2009) og Claydon og Green (1994) fundu út að 

hlutverk og áhrif stéttarfélaga í starfsþjálfun innan breska iðnaðarins hafa fjarað út á 

undanförnum 50 árum. Í kjölfar iðnmenntunarlaga (e. Industrial Training Act) frá 1964 voru 

stéttarfélög virkir meðlimir til dæmis í iðnmenntunarstjórnum (e. Industrial Training Boards), 

sem gátu lagt gjald á fyrirtækin og veitt styrki til starfsþjálfunar. Stéttarfélögin voru sett á 

hliðarlínuna eftir að Margaret Thatcher tók við stjórnartaumunum á níunda og tíunda áratug 

síðustu aldar (Claydon og Green, 1994). Nýfrjálslyndisstefnan (e. neo-liberal policies) telur 

að stéttarfélög hafi hindrandi áhrif á markaðinn og iðnmenntunarstjórnir voru lagðar niður 

(Lee & Cassell, 2009). Á 21. öldinni hafa helstu stéttarfélög reynt að vinna í nánari tengslum 

við atvinnulífið í að styðja við færni og þróun félagsmanna sinna (Siebert, 2011). Þannig hafa 

stéttarfélög stofnað fræðslusjóði, fræðslusetur og einstaklingsmiðaða áætlun um starfsþróun 

(e. individual development pathways) til að styðja við markmið bæði starfsgreinanna og 

starfsfólksins. Árið 2002 voru sett atvinnulög í Bretlandi sem leiddi til þess að ný tegund af 

stéttarfélagsfulltrúum urðu til, þ.e. stéttarfélags „námsfulltrúar“ (e. Union Learning Reps eða 

ULRs). Tilgangur þeirra er „að efla og auðvelda starfsmannsmiðuð námstækifæri“ en Wallis, 

Stuart, og Greenwood (2005) hafa komist að því að vel hafi gengið í þessum efnum. 

Í Svíþjóð hafa stéttarfélög og Vinnumálastofnun tekið höndum saman með 

símenntunarmiðstöðvum í svokölluðu „Knowledge Lift“ verkefni (KOMVUX) sem hafði það 

að markmiði að hækka menntunarstig fullorðinna ófaglærðra starfsmanna upp á stig þriðja árs 

nema í framhaldsskóla (Ericson, 2006). Albrecht, van den Berg, & Vroman (2005) sögðu að 

áætlunin teldist „án þess að ýkja, … til stærstu og metnaðarfyllstu áætlunar um hækkað 

menntunarstig sem nokkurn tíma hafi verið gerð“. Í mati á áætluninni var ályktað að 

„Knowledge Lift“ væri sérstaklega til hagsbóta fyrir atvinnulausa einstaklinga til að komast 

aftur í vinnu (Albrecht o.fl., 2005). 

2.4  Þátttaka í símenntun í Evrópu 

Í áðurnefndu „Knowledge Lift“ verkefni í Svíþjóð fundu Albrecht o.fl. (2005)  út að á árunum 

frá 1997 til 2000 höfðu „meira en 10% af vinnuaflinu tekið þátt í því“. Þar að auki hafa 
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Svíþjóð, ásamt Danmörku og Finnlandi, „hærra hlutfall íbúa sem taka þátt í símenntun“ en í 

öðrum ESB/EES-löndum (Eurostat, 2013). Samkvæmt Hagstofu Íslands (2011) er þátttaka í 

símenntun „meiri í Norðvestur-Evrópu en minni sunnar og austar í álfunni“. Meðaltalsþátttaka 

í símenntun í Evrópusambandsríkjunum 27 var 9,1% árið 2010 (Hagstofa Íslands, 2011).  

2.4.1 Þátttaka í símenntun eftir löndum 

 

Mynd 1: Símenntun, 2006 og 2011 (% íbúanna á aldrinum 25 til 64 sem taka þátt í símenntun 

og þjálfun á Norðurlöndunum og nokkrum öðrum Evrópulöndum) (Eurostat, 2013) 

Í mynd 1 má sjá að Ísland er í öðru sæti, næst á eftir Danmörku, á Norðurlöndunum hvað 

varðar þátttöku í símenntun árin 2006 og 2011. Mynd 1 sýnir einnig fjölgun í þátttöku í 

símenntun og þjálfun í Danmörku, Finnlandi, Svíþjóð, Þýskalandi og á Spáni en fækkun á 

Íslandi, Írlandi, í Noregi, Frakklandi og Bretlandi. Hér er dálítið merkilegt að sjá hversu mikil 

fjölgun verður í þátttöku í símenntun í Svíþjóð (6,5% hækkun) sem hugsanlega má rekja að 

einhverju leyti til fyrrnefnds „KOMVUX“ verkefnis. Myndin sýnir einnig að af þessum tíu 

Evrópulöndum eru Norðurlandaþjóðirnar með áberandi mesta þátttöku í símenntun. Talsvert 

skörp fækkun verður í Bretlandi í þátttöku í símenntun.  
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Mynd 2: Símenntun, 2006 og 2011 (% íbúanna, eftir kyni, á aldursbilinu 25 til 64 ára sem 

taka þátt í símenntun og þjálfun á Norðurlöndum og í völdum Evrópuþjóðum) (Eurostat, 

2013) 

Mynd 2 greinir upplýsingar úr mynd 1 niður eftir kyni og hér sést að íslenskar konur taka mun 

frekar þátt í símenntun en íslenskir karlar. Þátttaka karla helst þó nokkuð jöfn og eykst örlítið 

milli áranna 2006 og 2011 en minnkar hjá íslenskum konum um tæp 4%, sem skýrir þá 

heildarfækkunina á mynd 1 hér fyrir ofan. Jafnframt sést að konur á Norðurlöndum taka mun 

meiri þátt en nágrannakonur þeirra í Evrópu. Reyndar sýnir taflan að konur í öllum löndunum 

eru með meiri þátttöku í símenntun en karlar nema í Þýskalandi. Það sem er dálítið sláandi í 

þessum upplýsingum er að þátttaka kvenna í símenntun í Bretlandi minnkar nánast um 

helming á tímabilinu og þátttaka karla snarminnkar þar líka. Samkvæmt Mason (2010) eru 

nokkrar mögulegar ástæður fyrir þessari minnkuðu þátttöku í símenntun í Bretlandi. Breska 

ríkisstjórnin hefur breytt áherslum sínum hvað varðar símenntun, til dæmis með því að 

minnka fjármagn til grunnfærniþjálfunar (e. basic skills training), leggja meiri áherslu á 

aldurshópinn 16-19 ára til framhaldskólamenntunar og með því að minnka framboð af verk- 

og tómstundanámi (Mason, 2010). Kynjamuninum í þátttöku í símenntun getur einnig verið 

stýrt af ríkisstefnu þar sem símenntun hefur verið notuð sem lausn í kynjamisrétti í 

atvinnulífinu (Field, 2009). 

 



17 

 

2.4.2 Þátttaka í símenntun eftir stöðu á vinnumarkaði 

 

Mynd 3: Þátttaka í símenntun 16-74 ára eftir stöðu á vinnumarkaði 2010 (Hagstofa Íslands, 

2011)  

Hér er athyglisvert að sjá að stærsti þátttökuhópurinn í símenntun eru konur í atvinnuleit og sá 

næststærsti eru karlar utan vinnumarkaðar. Þátttaka þessara tveggja hópa í símenntun er mun 

meiri en á meðal starfandi fólks (Hagstofa Íslands, 2011). Hagstofan skilgreinir fólk utan 

vinnumarkaðar þannig að það eru þeir sem „hvorki eru starfandi né atvinnuleitendur“ 

(Hagstofa Íslands, 2011).  
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2.4.3 Þátttaka í símenntun eftir menntun 

 

 

Mynd 4: Þátttaka 25-64 ára í símenntun utan skóla eftir menntunarstöðu 2010 

Hér má sjá að þeir sem eru með grunnmenntun sækja símenntun í mun minna mæli en þeir 

sem eru með háskólamenntun. Þessi tölfræði rennir stoðum undir umræður um þörfina fyrir 

að auka við menntun og færni hjá ófaglærðum einstaklingum. 

 Í kafla 3 fer höfundur yfir það hvað hefur verið gert til að auka við menntun og færni þeirra 

sem minnsta menntun hafa í gegnum tíðina og hvernig það hefur verið fjármagnað svo sem 

með stofnun fræðslustofnana og  fræðslusjóða. 
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3 Sögulegt yfirlit 

Hlutverk stéttarfélaga í að auka fræðslumöguleika verkafólks hefur þróast og breyst í gegnum 

árin. Í þessum kafla verður fjallað um þessa þróun og ljósi varpað á þá atburði sem hafa stutt 

við og eflt fræðslumöguleika og réttindi einstaklinganna til að sækja sér styrki til menntunar 

og mannræktar. Á innan við öld hafa áherslurnar þróast frá því að stofna bókasafn alþýðu í 

hverju þorpi yfir í sjóði sem greiða fræðslustyrki bæði til einstaklinga og fyrirtækja. 

3.1  Hlutverk stéttarfélaga í fræðslu félagsmanna 

Strax á fyrstu áratugum verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi var lögð á það mikil áhersla að efla 

menningu og menntir á meðal alþýðufólks. Þær áherslur birtust meðal annars í orðum 

Hannibals Valdimarssonar, þáverandi formanns Verkalýðsfélagsins Baldurs á Ísafirði. Hann 

lýsti nauðsyn þess að efla menningu alþýðunnar með því að koma upp bókasöfnum alþýðu í 

hverju þorpi með vistlegum lestrarsölum (Sumarliði R. Ísleifsson, 2013a).  

Iðnaðarmenn og samtök þeirra hafa í gegnum tíðina verið leiðandi í félags-, mennta- og 

menningarstarfsemi hér á landi. Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík rak kvöld- og 

sunnudagaskóla fyrir iðnaðarmenn, sem þróaðist í Iðnskólann sem stofnaður var 1904. 

Grunnmenntun iðnaðarmanna færðist á miðri 20. öld yfir á herðar ríkisins en iðnaðarmenn 

hafa þrátt fyrir það alltaf haft vakandi auga á endur- og eftirmenntunarþörf eigin iðngreina. 

Með aukinni tækniþróun jókst þörfin fyrir endur- og eftirmenntun iðnaðarmanna. Þá þróaðist 

sú verkaskipting að opinbera skólakerfið sinni grunnmenntun iðnaðarmanna skv. þeim 

áherslum sem mótaðar eru af atvinnulífinu en atvinnulífið sjálft, með samstarfi 

verkalýðshreyfingarinnar og samtökum atvinnurekenda, hefur séð um endur- og eftirmenntun 

og innleiðingu nýjunga í tækni og aðferðum í einstaka iðngreinum (Halldór Grönvold, 2013). 

Verzlunarmannafélag Reykjavíkur stofnaði Verzlunarskóla Íslands árið 1905 og rak hann til 

ársins 1922 þegar Verslunarráð Íslands tók yfir reksturinn. Verzlunarskólinn var til langs tíma 

eini vettvangurinn fyrir starfsmenntun í verslunargreinum. Á þeim tíma var 

Verzlunarmannafélag Reykjavíkur samtök allra þeirra sem störfuðu við verslun í Reykjavík, 

jafnt launafólks sem atvinnurekenda (Halldór Grönvold, 2013). 

Nánast á hverju þingi Alþýðusambandsins frá upphafi hefur verið rætt um nauðsyn þess að 

efla fræðslu á vegum alþýðusamtakanna, enda var slík starfsemi gildur þáttur hjá verkalýðs-
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hreyfingunni á Norðurlöndunum. Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF) var til dæmis 

stofnað í Danmörku árið 1923 (Sumarliði R. Ísleifsson, 2013a). 

Kvöldskóli verkamanna var stofnaður árið 1924 af verkalýðsfélögunum í Reykjavík. 

Námsgreinar voru íslenska, landafræði, danska, saga, náttúrufræði, reikningur og enska, sem 

sagt allt undirstöðugreinar sem voru til þess ætlaðar að auka almenna hæfni þátttakenda. Fleiri 

verkalýðs- og jafnaðarmannafélög sinntu einnig ákallinu um aukna fræðslu og menntun og 

stunduðu fræðslustarfsemi á millistríðsárunum, til dæmis Jafnaðarmannafélagið á Akureyri 

(1924), verkalýðsfélögin á Siglufirði (1930), verkalýðsfélagið Bjarmi á Stokkseyri og 

verkalýðsfélag Akraness (1937). Skipulagt fræðslustarf á vegum ASÍ komst þó ekki á legg 

fyrr en komið var fram á miðja 20. öld  (Sumarliði R. Ísleifsson, 2013a). 

Menningar- og fræðslusamband alþýðu (MFA) leit dagsins ljós upp frá 31. þingi ASÍ árið 

1968. Með stofnun MFA rættist gamall draumur margra í verkalýðshreyfingunni um 

fræðslustofnun. Margt var sammerkt með íslenska MFA og systursamtökunum á hinum 

Norðurlöndunum, enda voru þau fyrirmyndin og var því litið til þeirra við undirbúning og 

stofnun samtakanna. Það sem hið íslenska MFA átti þó ekki sameiginlegt með norrænu 

fyrirmyndunum var að innan MFA voru einungis aðildarfélög ASÍ en annars staðar á 

Norðurlöndunum var aðildin breiðari og fleiri samtök tóku þátt (Sumarliði R. Ísleifsson, 

2013b). 

MFA var fjármagnað með 10% af skattgjaldi til ASÍ og með styrkjum frá hinu opinbera sem 

forystu MFA þóttu stundum heldur naumt skammtaðir. MFA hóf starfsemi sína á því að halda 

tvö námskeið veturinn 1969-1970 í samstarfi við Bréfaskóla SÍS og ASÍ. Fyrra námskeiðið 

fjallaði um sjóði og tryggingar en seinna námskeiðið um vinnu, laun og lífeyri. Gaman er að 

geta þess að það var Guðmundur Sveinsson, skólastjóri á Bifröst, sem sá um mótun og 

undirbúning þessara fyrstu námskeiða MFA, ásamt Baldri Óskarssyni og Stefáni 

Ögmundssyni. Ásamt því að stjórna námskeiðunum en Guðmundur var auk þess skólastjóri 

Bréfaskóla SÍS og ASÍ. Ágætt samstarf hafði tíðkast milli SÍS og ASÍ um rekstur 

Bréfaskólans frá árinu 1965 en SÍS hafði rekið skólann allt frá árinu 1940 (Sumarliði R. 

Ísleifsson, 2013b).  

Starfsstúlknafélagið Sókn, Reykjavíkurborg, ríkið o.fl.  hófu starfsmenntun fyrir starfsmenn í 

aðhlynningu og barnagæslu árið 1976. Tímamót urðu í starfsmenntamálum almenns 

verkafólks árið 1986 þegar Starfsfræðslunefnd fiskvinnslunnar var stofnuð í tengslum við 
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kjarasamninga. Nefndin var stofnuð með fjárframlögum úr ríkissjóði og byggði á samstarfi 

stjórnvalda og samtaka launafólks og atvinnurekenda. Nefndin sá um skipulagningu 

starfsmenntunar fyrir starfsfólk í fiskiðnaði. Árið 1987 hélt svo Starfsfræðslunefnd 

iðnverkafólks fyrsta starfsmenntanámskeiðið með fjárframlagi úr ríkissjóði. 

Starfsfræðslunefnd iðnverkafólks byggði á samstarfi með samtökum launafólks og 

atvinnurekenda utan löggiltra iðngreina. Nefndin hafði það hlutverk að byggja upp 

grunnstarfsmenntun fyrir iðnverkafólk í fjölmörgum greinum verksmiðjuiðnaðar, 

þvottahúsum og efnalaugum (Halldór Grönvold, 2013). 

Í ársbyrjun 1972 komu fram hugmyndir um að MFA myndi stofna Félagsmálaskóla alþýðu 

sem átti að sjá um menntun og þjálfun fólks sem væri starfandi innan 

verkalýðshreyfingarinnar. Þá ætti skólinn sérstaklega að sinna þörfum trúnaðarmanna og 

leiðbeinenda. Hugmyndin var að koma því til leiðar að skólinn yrði ríkisstofnun og kostaður 

af hinu opinbera. Stjórnarfrumvarp þess efnis var lagt fram á Alþingi árið 1973 en ekki varð 

af setningu þeirra laga (Sumarliði R. Ísleifsson, 2013b). Lög nr. 60/1989 um Félagsmálaskóla 

Alþýðu voru ekki samþykkt fyrr en 31. maí 1989. Það var í þriðja sinn sem lagafrumvarp um 

Félagsmálaskóla Alþýðu var lagt fram á Alþingi. Þá hafði MFA rekið skólann síðan 1975 við 

rýran kost og hefði skólinn eflaust náð meiri vexti en hann hafði gert þar sem fé til rekstrarins 

var takmarkað. En í millitíðinni kom BSRB einnig að rekstri skólans og skv. 1.gr. laganna 

fara ASÍ og BSRB sameiginlega með rekstur skólans (Frumvarp til laga um Félagsmálaskóla 

Alþýðu, þskj. 790, 430. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/111/s/0790.html. Sótt á vefinn 18. 11. 2014).  

Á 36. Sambandsþingi ASÍ í nóvember 1988 voru starfsmenntamálin í brennidepli eins og svo 

oft áður. Þáverandi forseti ASÍ, Ásmundur Stefánsson, gerði starfsmenntamálin að umtalsefni 

í stefnuræðu sinni og vandaði hvorki atvinnurekendum né stjórnvöldum kveðjurnar í þeim 

efnum. Reyndar gagnrýndi hann einnig verkalýðshreyfinguna og sagði hana ekki hafa staðið 

sig nógu vel þótt hún hefði haft víðtækt frumkvæði að nýjum menntunarmöguleikum á 

vinnumarkaði. Hann gagnrýndi hversu tvískipt íslenskt menntakerfi væri á þann hátt að annars 

vegar væri hin formlega skólamenntun undir menntamálaráðuneytinu og hins vegar 

margvísleg menntun í höndum einkaaðila, ætluð fólki á vinnumarkaði sem vill auka sér 

víðsýni og þekkingu, en þessi tvö svið væru alls ekki í neinum tengslum hvort við annað. 

Hann sagði að markmið starfsfræðslunnar væri ekki aðeins að þjónusta atvinnulífið á 

http://www.althingi.is/altext/111/s/0790.html
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víðtækum grundvelli og auka atvinnuöryggi fólks, heldur einnig að rækta einstaklinginn. Fyrir  

verkalýðshreyfinguna hlyti mannræktin að vera meginatriði (Alþýðusamband Íslands, 1988).  

Hann benti á ójafna stöðu fólks til náms, þar sem þeir sem hafa stutta skólagöngu að baki ættu 

fáa möguleika en langskólagengið fólk ætti jafnvel samningsbundinn rétt til námsleyfis á 

launum. Framhaldsskólar væru greiddir af almannafé, en námskeið fyrir fólk með styttri 

skólagöngu væru oftast rekin af einkaaðilum, þannig að þátttakendur bera allan kostnaðinn 

sjálfir. Greiðslur úr opinberum sjóðum væru þar ekki jafn sjálfsagt mál. Menntakerfið allt ætti 

að miða að því að jafna stöðu fólks. Það á að leggja höfuðáherslu á menntun þeirra sem 

minnsta menntun hafa fyrir (Alþýðusamband Íslands, 1988). 

Þingið ályktaði um fullorðinsfræðslulög og var sú ályktun svohljóðandi:  

36. þing ASÍ telur tímabært að sett verði löggjöf um fullorðinsfræðslu. 

Fullorðinsfræðslulög þurfa að fela í sér stefnumarkandi ákvæði um rétt fullorðinna 

til náms, um styrkveitingar ríkisins til fullorðinsfræðsluaðila utan skólakerfisins 

o.fl. Þingið telur slíka löggjöf mikilvægt framlag til jafnréttis enda skapi hún bætt 

skilyrði fyrir fjölbreyttu framboði menntunar fyrir fullorðna án tillits til búsetu 

(Alþýðusamband Íslands, 1988). 

Útdráttur úr ályktun 36. þings ASÍ um starfsmenntun:  

36. Þing ASÍ ályktar að vel hafi tekist til um frumkvæði stéttarfélaganna í 

starfsmenntunarmálum, en nauðsynlegt er nú að byggja ofan á þann grunn með 

því að skipuleggja framhaldsnámskeið sem tryggja réttindi og möguleika 

verkafólks til fjölbreytts og nytsamlegs náms. Þingið telur að stórefla beri 

starfsmenntun í atvinnulífinu í dag, enda er hún eitt brýnasta hagsmunamál 

verkafólksins og þjóðfélagsins í heild. Starfsmenntun í atvinnulífinu er nám sem 

fer fram utan við hið hefðbundna skólakerfi, fyrir fólk í starfi, fólk sem vill skipta 

um starf eða hefur ekki stundað tímabundið launaða vinnu. Þess vegna má 

fræðslan aldrei snúast um þrengstu hagsmuni fyrirtækja og atvinnurekanda. 

Verkalýðshreyfingin skal stuðla að því að fólk á landsbyggðinni njóti sömu 

möguleika og bjóðast á stærstu þéttbýlisstöðunum. 36. þing ASÍ ályktar að setja 

skuli rammalöggjöf um starfsmenntun í atvinnulífinu sem allra fyrst í nánu 

samstarfi við verkalýðshreyfinguna, atvinnurekendur, fræðslustofnanir og 

ráðuneyti. Löggjöfin á að tryggja tekjustofn til að standa undir kostnaði við 

starfsmenntun (Alþýðusamband Íslands, 1988). 

Í apríl 1989 sendir forsætisráðherra ASÍ bréf í því skyni að greiða fyrir kjarasamningum. Í 10. 

lið bréfsins kemur fram áætlun ríkisstjórnarinnar um aðgerðir í starfsmenntamálum. 

Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir því að áfram verði haldið uppbyggingu starfsmenntunar og 

stefnt að því að koma á samræmdu starfsmenntunarkerfi á vegum félagsmálaráðuneytisins 

(Steingrímur Hermannsson, 1989). 
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Frumvarp til laga um starfsmenntun í atvinnulífinu var samið af nefnd sem Jóhanna 

Sigurðardóttir félagsmálaráðherra skipaði í ágúst 1989. Í henni sátu einn fulltrúi frá ASÍ, einn 

fulltrúi frá BSRB, einn fulltrúi menntamálaráðuneytis, einn fulltrúi frá VSÍ og formaður 

nefndarinnar án tilnefningar. Einnig var skipaður ráðgjafahópur nefndinni til fulltingis. 

Nefndin skilaði ráðherra tillögum með frumvarpi sem fyrst var lagt fyrir Alþingi til kynningar 

vorið 1990. Um sumarið var það sent út til umsagnar. Fram komu nokkrar tillögur um minni 

háttar breytingar sem að mestu leyti var tekið tillit til. Frumvarpið var endurflutt vorið 1991 

en náði enn ekki fram að ganga en var svo flutt í þriðja sinn vorið 1992 og var þá loks 

samþykkt (Frumvarp til laga um starfsmenntun í atvinnulífinu, þskj. 150, 140 mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/115/s/0150.html. Sótt á vefinn 15. 11. 

2014). 

Félagsmálaráðherra og menntamálaráðherra höfðu fyrir samningu frumvarpsins falið 

embættismönnum að taka upp viðræður um tengsl starfsmenntunar í atvinnulífinu við 

almenna fullorðinsfræðslu. Eftir nokkra viðræðufundi komust þeir að þeirri niðurstöðu þann 

24. febrúar 1989 að rétt væri að setja sérstaka löggjöf um starfsmenntun í atvinnulífinu sem 

heyrði undir félagsmálaráðherra og aðra löggjöf um fullorðinsfræðslu sem heyrði undir 

menntamálaráðherra. Byggðist þessi niðurstaða á því að til starfsmenntunar í atvinnulífinu 

væri oft stofnað með ákvæðum í kjarasamningum milli aðila vinnumarkaðarins sem oft og 

tíðum eru að skuldbinda sig til að standa straum af hluta kostnaðar og forsendur slíkra 

samningsákvæða væru breytingar á vinnumarkaði af einhverjum ástæðum. Hér væri því fyrst 

og fremst um vinnumarkaðsmálefni að ræða sem best færi á að heyrði áfram undir 

félagsmálaráðuneytið en áhersla var lögð á gott samstarf milli ráðuneytanna á þessu sviði 

(Frumvarp til laga um starfsmenntun í atvinnulífinu, þskj. 150, 140 mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/115/s/0150.html. Sótt á vefinn 15. 11. 

2014). 

Gert var ráð fyrir að svokallað Starfsmenntaráð sæi um framkvæmd laganna, en um hlutverk 

þess er fjallað í 5. gr. laganna. Starfsmenntaráð var sjö manna nefnd sem skipuð var af 

félagsmálaráðherra, þrír fulltrúar voru tilnefndir af samtökum atvinnurekenda, þrír af 

samtökum launafólks og formaður án tilnefningar. Hlutverk Starfsmenntaráðs var að úthluta 

styrkjum til starfsmenntunar og vera stjórnvöldum til ráðuneytis um stefnumótun og aðgerðir 

á sviði starfsmenntunar (Frumvarp til laga um starfsmenntun í atvinnulífinu, þskj. 150, 140 

mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/115/s/0150.html. Sótt á 

http://www.althingi.is/altext/115/s/0150.html
http://www.althingi.is/altext/115/s/0150.html
http://www.althingi.is/altext/115/s/0150.html
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vefinn 15. 11. 2014). Ljóst er að lagasetningin og stofnun Starfsmenntaráðs og 

starfsmenntasjóðs félagsmálaráðuneytisins markaði tímamót í íslensku atvinnulífi. Danir 

höfðu verið með svipaða löggjöf frá árinu 1960. Með lagasetningunni fékkst viðurkenning á 

því að hið opinbera bæri einnig ábyrgð á starfsmenntun í landinu, utan formlega 

skólakerfisins, að minnsta kosti að hluta til. Einnig varð vakning innan stéttarfélaganna á 

þessu sviði, einkum með tilliti til fólks með skamma skólagöngu að baki (Sumarliði R. 

Ísleifsson, 2013b). 

Lög um almenna fullorðinsfræðslu nr. 47/1992 voru einnig sett á Alþingi þetta sama vor og 

hlutverk þeirra var að stuðla að jafnrétti fullorðinna til náms óháð búsetu, aldri, kyni, starfi og 

fyrri menntun hvort sem var á grunn-, framhalds- eða háskólastigi.   

3.2  Upphaf fræðslusjóða atvinnulífsins 

Við gerð kjarasamninga vorið 2000 gerðu samtök launafólks í samstarfi við Samtök 

atvinnulífsins og stjórnvöld samkomulag um fræðslusjóði fyrir almennt verkafólk, 

Landsmennt og Starfsafl og þeim var tryggt fjármagn út samningstímann (Halldór Grönvold, 

2013).  

3.2.1 Landsmennt 

Í samkomulagi um starfsmenntamál sem undirritað var samhliða kjarasamningum 13. apríl 

2000 var stofnað til fræðslusjóðsins Landsmenntar. Stjórnvöld komu að samkomulaginu 

þannig að breyting var gerð á lögum um atvinnuleysistryggingasjóð nr. 12/1997 til að tryggja 

fjármögnun sjóðsins á samningstímanum sem var frá 13. apríl 2000 til 31. desember 2003. 

Landsmennt fékk 110 milljónir  úr atvinnuleysistryggingasjóði og 30 milljónir komu frá 

stéttarfélögum sem aðild áttu að sjóðnum (Landsmennt, 2000). Framlag atvinnurekenda í 

sjóðinn var tekið upp frá og með 1. janúar 2006 og nam þá 0,05% af heildarlaunum. Það var 

svo hækkað í 0,15% frá 1. janúar 2007 (Kjarasamningur SGS við SA frá 1. mars 2004) og 

síðan í 0,20% frá 1. júní 2008 (Kjarasamningur SGS við SA frá 1. feb. 2008). Við gerð 

kjarasamninga 2013 var gjaldið enn hækkað, frá og með 1. janúar 2014 hefur gjaldið verið 

0,30% af heildarlaunum. 

Landsmennt er fræðslusjóður Samtaka atvinnulífsins og verkafólks á landsbyggðinni. 

Aðildarfélögin eru 16 og er þar um að ræða stéttarfélög innan Starfsgreinasambands Íslands. 

Helstu verkefni Landsmenntar eru að sinna stuðningsverkefnum og þróunar- og 
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hvatningaraðgerðum í starfsmenntun. Sjóðnum er ætlað að styrkja rekstur námskeiða og 

stuðla að nýjungum í námsefnisgerð ásamt því að veita einstaklingum, verkalýðsfélögum og 

fyrirtækjum beina styrki til sí- og endurmenntunar (Landsmennt, n.d.-a) 

3.2.2 Starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks 

Sjóðurinn var stofnaður á grundvelli kjarasamnings milli Samtaka atvinnulífsins og 

Landssambands íslenskra verslunarmanna þann 14. maí 2000. Hlutverk sjóðsins er að auka 

starfshæfni og menntunarstig félagsmanna sjóðsins sem leitt gæti til virðisauka fyrir þá og 

fyrirtækin. Auk þess er það hlutverk sjóðsins að bæta samkeppnishæfni fyrirtækja sem greiða 

í sjóðinn með aukinni menntun starfsfólks og stuðla að aukinni virðingu fyrir störfum í 

verslunar-, þjónustu- og skrifstofugreinum meðal annars með því að styðja við áframhaldandi 

þróun náms fyrir þá sem starfa við þau. Hvetja félagsmenn til náms og hvetja fyrirtæki til að 

hækka menntunarstig (Starfsmenntasjóður Verslunar- og skrifstofufólks, e.d.). 

3.2.3 IÐAN fræðslusetur 

Iðan fræðslusetur ehf. varð til við samruna fjögurra fræðslumiðstöðva í iðnaði og 

ferðaþjónustu vorið 2006. Um áramótin 2006/2007 bættist síðan Fræðslumiðstöð bílgreina í 

hópinn. Eigendur Iðunnar eru Samtök iðnaðarins, Samiðn, MATVÍS, Félag 

bókagerðarmanna, FIT, VM, Bílgreinasambandið, Samtök ferðaþjónustunnar og 

Meistarafélag húsasmiða. 

Hlutverk Iðunnar er fyrst og fremst að bæta hæfni fyrirtækja og starfsmanna í iðnaði með því 

að halda fagtengd námskeið fyrir iðnmenntaða. Iðan hefur hlotið EQM (European Quality 

Mark) gæðavottunina sem er staðfesting á því að námskeið Iðunnar standast evrópskar kröfur 

um gæði fræðsluaðila. Með stofnun Iðunnar er komið tækifæri til að þjóna þessum 

iðngreinum með miklu markvissari hætti en verið hefur (IÐAN fræðslusetur, e.d.).  

3.2.4 Sveitamennt 

Sveitamennt var sett á laggirnar með stofnsamningi þann 27. nóvember 2006 en tók formlega 

til starfa 1. janúar 2007 og byggir á gr. 13.4.3. um starfsmenntunarsjóð í kjarasamningi 

Launanefndar sveitarfélaga (LN) og Starfsgreinasambands Íslands (SGS) frá 1. maí 2005. 

Sjóðurinn er starfsmenntunarsjóður starfsmanna sveitarfélaga á landsbyggðinni innan 

aðildarfélaga Starfsgreinasambands Íslands. Markmið hans er að auka möguleika 

sveitarfélaga og stofnana þeirra á að þróa starfssvið sitt þannig að það samræmist þeim 
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kröfum sem gerðar eru til þeirra á hverjum tíma og efla starfsmenntun starfsmanna með það 

fyrir augum að þeir verði færari til að takast á við sífellt fjölbreyttari verkefni. Sveitamennt 

skiptist í sveitarfélagadeild og einstaklingsdeild. Sveitarfélagadeild sér um að veita styrki til 

fræðsluverkefna á sviði starfsmenntunar hjá þeim sveitarfélögum sem greiða í sjóðinn, til 

stéttarfélaga sem að sjóðnum standa eða verkefna sem sjóðstjórn skipuleggur. Deildin styrkir 

einnig verkefni sem aðilar semja um í kjarasamningi. Einstaklingsdeildin veitir styrki til 

einstaklinga sem starfa skv. kjarasamningi SGS og LN, hjá sveitarfélagi eða stofnunum þess 

og eru félagsmenn aðildarfélaga svo þeir eigi kost á að sækja nám/námskeið með vinnu án 

verulegs kostnaðar. 

Sveitamennt er með samstarfssamning við Fræðslusetrið Starfsmennt sem gerir það að 

verkum að félagsmenn í aðildarfélögum SGS geta sótt námskeið sem Starfsmennt heldur vítt 

og breitt um landið og Sveitamennt greiðir fyrir þátttökuna (Sveitamennt, n.d.) 

3.2.5 Ríkismennt 

Ríkismennt tók formlega til starfa 1. júní 2005. Sjóðurinn er þróunar- og símenntunarsjóður 

starfsmanna ríkisins á landsbyggðinni innan aðildarfélaga SGS. Markmið sjóðsins er annars 

vegar að efla símenntun starfsmanna og hins vegar að auka möguleika stofnana á að þróa 

starfsvið sitt þannig að það samræmist þeim kröfum sem til þeirra eru gerðar á hverjum tíma. 

Sjóðurinn skiptist í tvær deildir eins og Sveitamennt. Það eru þróunar- og stofnanadeild 

annars vegar og starfs- og símenntunardeild hins vegar. Þróunar- og stofnanadeild styrkir 

fræðsluverkefni hjá stofnunum og vinnuveitendum sem í sjóðinn greiða, veitir styrki til 

fræðsluverkefna hjá þeim stéttarfélögum sem að sjóðnum standa og fjármagnar verkefni sem 

sjóðsstjórn skipuleggur. Starfs- og símenntunardeild veitir styrki til einstaklinga sem eru 

félagsmenn aðildarfélaganna svo að þeir geti sótt nám/námskeið með vinnu án verulegs 

kostnaðar. Ríkismennt er einnig með sams konar samstarfssamning við Fræðslusetrið 

Starfsmennt og Sveitamennt er með (Ríkismennt, n.d.). 

Með samningunum um Landsmennt, Starfsafl og Starfsmenntasjóð verslunar- og 

skrifstofufólks árið 2000, Sjómennt árið 2002, Ríkismennt árið 2005 og Sveitamennt árið 

2007 má segja að hringnum hafi verið lokað. Það er að segja að þá hafi skipulagi verið komið 

á samstarf samtaka launafólks og atvinnurekenda um starfsmenntun og sí- og endurmenntun í 

flestum starfs- og atvinnugreinum sem aðildarfélög og sambönd ASÍ taka til (Halldór 

Grönvold, 2013). 
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3.2.6 Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) var stofnuð í árslok 2002 af Alþýðusambandi Íslands og 

Samtökum atvinnulífsins. Þetta var gert í kjölfar kjarasamninga á almennum markaði þar sem 

ríkisstjórn Íslands samþykkti yfirlýsingu um að efla starfsmenntun í atvinnulífinu. Eftir að 

þjónustusamningur var undirritaður við menntamálaráðuneytið í apríl 2003 hófst 

undirbúningur að starfsemi FA (Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, 2004).  

 Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 13. desember 2001 segir:  

Efling starfsfræðslu í atvinnulífinu – Ríkisstjórnin mun í samstarfi við 

Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins beita sér fyrir 

endurskipulagningu á starfsfræðslu í atvinnulífinu. Markmiðið er bæði að auka 

framboð á starfsfræðslu og tryggja starfsemina. Samhliða því verði þessum 

málum komið í fastari skorður með skilvirkari samvinnu þeirra aðila sem sinna 

þessum verkefnum (Menntamálaráðuneyti, Alþýðusamband Íslands, & Samtök 

atvinnulífsins, 2001). 

FA er samstarfsvettvangur ASÍ og SA um fullorðins- og starfsmenntun á íslenskum 

vinnumarkaði sem mun eiga samstarf við menntamálaráðuneytið og ýmsar fræðslustofnanir. 

FA er einnig ætlað að þjóna sameiginlegum fræðslustofnunum sem starfa á vegum 

aðildarsamtaka ASÍ og SA (Menntamálaráðuneyti o.fl., 2001). 

Í b.-lið 3. gr. laga nr. 27/2010 um framhaldsfræðslu er raunfærnimat skilgreint svo: Skipulegt 

ferli þar sem með formlegum hætti er lagt mat á alhliða þekkingu og færni einstaklings. Matið 

getur byggst á skólagöngu, starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, framhaldsfræðslu, 

félagsstörfum og lífsreynslu viðkomandi.  

Aðferðafræði við raunfærnimat sem FA hefur þróað og mótað í samráði við hagsmunaaðila, 

og gert tillögu um til mennta- og menningarmálaráðuneytisins, hefur fest sig í sessi. Sú 

aðferðafræði er nú orðin hluti af reglugerð nr. 1163/2011 um framhaldsfræðslu. Raunfærnimat 

er í framkvæmd eða hefur verið framkvæmt á móti 39 námskrám eða störfum, auk þess sem 

unnið er að þróun fleiri verkefna. Yfir 2.000 einstaklingar hafa lokið raunfærnimati á vegum 

FA á árunum 2007 til 2012 (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, n.d.).  

Í júní 2013 hófst tilraunaverkefni um hækkað menntunarstig í Norðvesturkjördæmi með 

samningi milli mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Háskólans á Bifröst. Sambærilegt 

verkefni er einnig í gangi í Breiðholti. Verkefnin eru keimlík verkefninu KOMVUX sem hrint 

var í framkvæmd í Svíþjóð á tíunda áratug síðustu aldar og fjallað er um í kafla 2.3.  
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Verkefnin eru liður í átaki til þess að hækka menntunarstig í íslensku atvinnulífi og eru 

fjármögnuð af aðilum vinnumarkaðarins. Yfirskrift verkefnanna er „Menntun núna“. 

Meginmarkmið verkefnisins í Norðvesturkjördæmi voru að kanna þörf meðal einstaklinga á 

vinnumarkaði í kjördæminu fyrir menntun og gera tillögur að nýjum námsúrræðum ef þörf 

væri á. Jafnframt því að stuðla að auknu samstarfi framhaldsfræðsluaðila, framhaldsskóla og 

háskóla á svæðinu um menntun á vinnumarkaði. Þar að auki að þróa og gera tilraunir með 

aðferðir sem auðvelda mat á fyrra námi og reynslu inn í hið hefðbundna skólakerfi og gera 

tillögu um framtíðarskipan þeirra mála. Einnig að kanna þörf fyrir námsstyrki, þróa og prófa 

útfærslur á slíku kerfi í framhaldi af þeirri tilraun sem gerð var í átakinu „Nám er vinnandi 

vegur“. Að lokum að meta kostnað við einstök verkefni og verkefnaþætti (Geirlaug 

Jóhannsdóttir, 2014). 

3.3  Greiðsluskylda atvinnurekenda í starfsmenntasjóði 

Greiðsluskylda atvinnurekenda í starfsmenntasjóðina var fest í kjarasamningum á mismunandi 

tímum. Sem dæmi hófu atvinnurekendur að greiða í Landsmennt skv. kjarasamningi frá 1. 

janúar 2006 og sveitarfélög hófu að greiða í Sveitamennt þann 1. maí 2005. 

Rafiðnaðarsamband Íslands (RSÍ) hafði tæpum þremur áratugum áður, árið 1978, samið um 

sambærilegt gjald úr hendi atvinnurekenda í sína endurmenntunarsjóði.  

Á grundvelli kjarasamningsákvæðisins og  starfskjaralaga nr. 55/1980 höfðaði RSÍ mál á 

hendur Íslenskri erfðagreiningu (ÍE) vegna rafiðnaðarmanna sem voru í starfi þar. Íslensk 

erfðagreining hafði ekki staðið skil á endurmenntunarsjóðsgjöldum vegna 

rafiðnaðarmannanna en eins og að ofan greinir hafði RSÍ samið við atvinnurekendur um 

greiðslu þess gjalds árið 1978. Dómurinn féll í Hæstarétti þann 21. október 2004. Á þeim tíma 

kvað 1.mgr. 6. gr. starfskjaralaganna eingöngu á um skyldu allra atvinnurekenda að greiða í 

sjúkrasjóði og orlofssjóði viðkomandi stéttarfélaga s.s. tæmandi talning. ÍE var ekki aðili að 

SA eða SART og var því ekki hægt að segja að kjarasamningur milli þessara aðila næði yfir 

ÍE. Hæstiréttur komst því að þeirri niðurstöðu að RSÍ ætti ekki kröfu á hendur ÍE vegna 

endurmenntunarsjóðsgjalda þar sem það gjald var ekki talið upp í 1.mgr. 6. gr. laganna.  

Dómurinn olli miklum vonbrigðum innan verkalýðshreyfingarinnar. En sex árum eftir að 

dómurinn féll var eitthvað gert til að allir atvinnurekendur í landinu sætu við sama borð í 

þessum efnum. Þann 30. júní 2010 var frumvarp til breytingar á 6. gr. starfskjaralaganna nr. 

55/1980 samþykkt á Alþingi. Í frumvarpinu kemur fram að breytingin sem lögð er til sé vegna 
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þeirra undirliggjandi markmiða sem fram koma í stöðugleikasáttmálanum sem aðilar 

vinnumarkaðarins og ríkisstjórnin undirrituðu við endurskoðun kjarasamninga á árinu 2009. 

Að ríkisstjórnin beiti sér fyrir tilteknum aðgerðum sem koma fram í yfirlýsingu hennar frá 17. 

febrúar 2008 um réttindi launafólks. Til að ná þeim markmiðum þótti jafnframt mikilvægt að 

tryggja að öllum atvinnurekendum yrði skylt að greiða í fræðslusjóði atvinnulífsins þau 

iðgjöld sem aðilar vinnumarkaðarins semdu um hverju sinni í kjarasamningum á sama hátt og 

þeim væri skylt að greiða í sjúkrasjóði og orlofssjóði stéttarfélaganna. (Frumvarp til laga um 

breytingu á lögum þskj. 948  —  558. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/138/s/0948.html. Sótt 19. 11. 2014). 

http://www.althingi.is/altext/138/s/0948.html
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4  Nýting fræðslusjóða af verkafólki á Íslandi 

Í þessum kafla mun höfundur rekja hvernig einstaklingsstyrkir skiptast á landsvísu til 

samanburðar við hvernig þeir skiptast hjá Stéttarfélagi Vesturlands sem verður rakið í 5. kafla. 

Í sumum tilfellum hefur höfundur þurft að aðlaga gögnin til þess að unnt sé að bera þau saman 

þar sem flokkun styrkja er ekki með sama hætti milli sjóða. Sem dæmi má nefna að 

Starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks hefur flokkað sína styrki í einungis þrjá 

flokka; starfstengda styrki, tómstundastyrki og ferðastyrki, og var því ekki unnt að nýta 

upplýsingar frá þeim í samanburðinn nema að litlu leyti. Upplýsingarnar hefur höfundur unnið 

upp úr ársskýrslum fræðslusjóðanna. 

4.1 Fjöldi einstaklingsstyrkja eftir sjóðum 

Í töflu 1 sést hver heildarfjöldi einstaklingsstyrkja hefur verið í hverjum sjóði fyrir sig á 

árunum 2009 til 2013. 

Tafla 1: Fjöldi afgreiddra einstaklingsstyrkja eftir sjóðum 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Landsmennt 1.769 1.614 1.734 1.854 2.204 

Starfsafl 2.175 2.009 2.203 2.474 2.533 

Ríkismennt 172 164 176 182 126 

Sveitamennt 690 643 566 622 541 
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Mynd 5: Þróun á fjölda afgreiddra einstaklingsstyrkja eftir fræðslusjóðum (2009-2013) 

Hér sést að einstaklingsstyrkjum hjá Landsmennt og Starfsafli fækkar milli áranna 2009 og 

2010 en er svo á nokkuð jafnri uppleið á tímabilinu frá 2010 til 2013. Á sama tíma haldast 

þeir nokkuð jafnir eða fækkar örlítið hjá Sveitamennt og Ríkismennt. Hér sést líka að mikið 

fleiri styrkumsóknir eru í sjóði Landsmenntar og Starfsafls en í Sveitamennt og Ríkismennt.  

4.2 Kynjaskipting 

Í töflu 2 er sýnt hlutfall úthlutaðra styrkja til karla og kvenna í hverjum fræðslusjóði fyrir sig.  

Tafla 2: Einstaklingsstyrkir eftir kyni og fræðslusjóði frá 2009 til 2013  

  Landsmennt Ríkismennt Sveitamennt 

  Karlar Konur Karlar Konur Karlar Konur 

2009 52% 48% 8% 92% 14% 86% 

2010 55% 45% 6% 94% 12% 88% 

2011 53% 47% 11% 89% 14% 86% 

2012 52% 48% 7% 93% 18% 82% 

2013 51% 49% 17% 83% 14% 86% 

Meðaltal 53% 47% 10% 90% 14% 86% 
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Kynjaskipting í einstaklingsstyrkjum er frekar jöfn á milli 2009 og 2013 hjá Landsmennt eins 

og má sjá í töflu 2 er sýnt hlutfall úthlutaðra styrkja til karla og kvenna í hverjum fræðslusjóði 

fyrir sig. 

Tafla 2. Karlar eru samt sem áður með aðeins fleiri en 50% af styrkveitingum á hverju ári en 

árið 2013 er minnstur munur á milli karla og kvenna, eða um 2%. Hér er athyglisvert að sjá að 

hlutfall einstaklingsstyrkja til karla í Ríkismennt eykst úr 8% í 17% á tímabilinu. Aftur á móti 

eru karlar í minnihluta hjá Ríkismennt og Sveitamennt. (Landsmennt 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013), (Ríkismennt 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), (Sveitamennt 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013), (Starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 

4.3 Aldursskipting 

 

Mynd 6: Aldursdreifing einstaklingsstyrkja hjá Landsmennt, Ríkismennt og Sveitamennt 2009-

2013.  

Á myndinni sést hvernig styrkirnir skiptast á milli aldurshópa hjá Landsmennt, Ríkismennt og 

Sveitamennt á árunum 2009 til 2013. Athyglisvert er að aldurshópurinn með flestar 

styrkveitingar er 21-30 ára hjá Landsmennt en 41-50 ára hjá Ríkismennt. Þá eru 54% af öllum 

styrkjum hjá Ríkismennt veittir félagsmönnum á aldrinum 41-70 ára en þessu er öfugt farið 

hjá Landsmennt þar sem 76% af öllum styrkjum voru til einstaklinga á aldrinum 17-40 ára. 
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Hjá Sveitamennt eru fæstar styrkveitingar hjá yngsta og elsta aldurshópnum en frekar jafnt hjá 

félagsmönnum þar á milli (20-24%). (Landsmennt 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), 

(Ríkismennt 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), (Sveitamennt 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 

4.4 Flokkun einstaklingsstyrkja 

Einstaklingsstyrkir sem verkafólk sækir um í gegnum stéttarfélag sitt eru annars vegar 

flokkaðir í starfstengda og tómstundastyrki og hins vegar eftir tegund námskeiðs. Tafla 3 

sýnir að styrkir vegna starfstengds náms er langalgengasta tegund styrkja eða 80% af fjölda 

greiddra styrkja á milli 2009-2013.  

Tafla 3: Flokkun einstaklingsstyrkja 2009-2013 eftir starfstengt-, tómstunda, og annað nám 

hjá SVS, Landsmennt, Starfsafli, Ríkismennt og Sveitamennt 

 SVS Landsmennt  Starfsafl  Ríkismennt Sveitamennt Meðaltal 

Starfstengt nám 83% 81% 87% 78% 72% 80% 

Tómstundanám 16% 7% 6% 12% 16% 12% 

Annað 1% 11% 7% 10% 12% 8% 
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Mynd 7: Flokkun einstaklingsstyrkja 2009-2013 hjá Landsmennt, Starfsafli, Ríkismennt og 

Sveitamennt 

Hér má sjá hvernig einstaklingsstyrkir sem veittir voru á árunum 2009 til 2013 eru flokkaðir 

eftir tegundum náms hjá fjórum fræðslusjóðum. Ríkismennt var með flesta afgreidda styrki 

fyrir tölvu- og tungumálanámskeið eða 27% en Starfsafl veitti flesta styrki til náms á 

háskólastigi eða 31%. Sveitamennt var með flesta afgreidda styrki til starfsnáms eða 30%. 
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4.5 Meðaltalsupphæð styrkja 

 

Mynd 8: Meðaltals upphæðir einstaklingsstyrkja eftir fræðslusjóði (2009-2013) 

Hér sést að meðaltalsupphæð úthlutaðra styrkja á hvern einstakling hefur farið stighækkandi 

undanfarin ár og náð hámarki í Landsmennt árið 2012 þegar meðaltalsstyrkur var 41.437 

krónur. Skýringin þar á gæti að hluta til legið í því að frá og með 1. janúar 2011 tók gildi 

svokölluð uppsöfnunarregla hjá þessum fjórum fræðslusjóðum. Uppsöfnunarreglan gengur út 

á það að félagsmaður sem hefur ekki nýtt rétt sinn til starfsmenntastyrkja í þrjú ár samfellt en 

hefur verið fullgreiðandi félagi í þrjú ár eða lengur getur nýtt þriggja ára réttinn í eitt samfellt 

nám eða námskeið (Landsmennt, n.d.-b). Veiting styrkja árið 2013 hjá Landsmennt er um 

7.000 krónum hærri að meðaltali frá árinu 2011 þó svo að styrkir árið 2012 væru óvenjulega 

háir (Landsmennt, 2013). Hjá Starfsafli, Ríkismennt og Sveitamennt eru styrkir að meðaltali 

6.000 krónum hærri árið 2013 en fyrir fimm árum eða 2009.  

Í kafla 5 mun höfundur setja fram upplýsingar frá Stéttarfélagi Vesturlands á sambærilegan 

hátt og loks draga saman niðurstöður í kafla 6. 
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5 Rannsókn á þátttöku félagsmanna Stéttarfélags Vesturlands 

Í þessum kafla mun höfundur skoða gögn frá Stéttarfélagi Vesturlands til samanburðar á 

gögnum á landsvísu eins og þau koma fram í kafla 4.  

5.1  Rannsóknaraðferð og framkvæmd 

Höfundur hefur skoðað ritaðar og rafrænar heimildir um starfsmenntun og starfsmenntasjóði 

skoðað lög og lögskýringargögn, dóma og aðrar réttarheimildir. Höfundur vann með gögn um 

einstaklingsstyrki fræðslusjóðanna á árunum 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013, úr félagakerfi 

Stéttarfélags Vesturlands. Höfundur vann upplýsingar upp úr ársskýrslum 

starfsmenntasjóðanna, sem flestar var að finna á vefsíðum sjóðanna, og notaði 

lýsingartölfræði til að rýna í gögnin og bera þau saman með SPSS. Upplýsingar um fjölda 

félagsmanna og skiptingu þeirra milli landssambanda var að finna í síðustu ársskýrslu 

Stéttarfélags Vesturlands. Þegar höfundur hafði sett upplýsingarnar upp í töflur og sett þær 

fram á myndrænan hátt var hægt að byrja að túlka niðurstöður. 

5.2  Úrtak 

Félagsmenn í Stéttarfélagi Vesturlands voru samtals 1154 manns þann 31. desember 2013 og 

skiptast þannig eftir kynjum: 560 karlar og 594 konur. 

Alls greiddu 1311 einstaklingar iðgjöld til félagsins árið 2013, þar af voru 942 fullgildir 

greiðendur, en 369 greiddu í minna en sex mánuði á árinu. Gjaldfrjálsir félagar voru alls 212. 

Tafla 4: Félagsmenn Stéttarfélags Vesturlands skiptast þannig milli þeirra landssambanda 

sem félagið er aðili að (Stéttarfélag Vesturlands, 2013) 

 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 

Starfsgreinasamband Íslands 1573 1276 905 866 938 

Landssamband íslenskra 

verslunarmanna 

160 204 164 182 162 

Samiðn, samband iðnfélaga 42 48 50 56 54 

Samtals 1775 1538 1119 1104 1154 
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5.3 Úrvinnsla og greining gagna 

Í töflu 5 sést að þegar fjöldi afgreiddra einstaklingsstyrkja er settur í samhengi við fjölda 

félagsmanna þá er hlutfallsleg nýting á fræðslusjóðunum frekar lítil en á þessu tímabili er hún 

í hámarki 9% árið 2013. Ljósi punkturinn er þó að nýtingin hefur verið að aukast frá árinu 

2010. 

Tafla 5: Heildarhlutfall félagsmanna Stéttarfélags Vesturlands sem nýta sér fræðslustyrki á 

hverju ári 

 
Fjöldi afgreiddra 

einstaklingsstyrkja 

Fjöldi félagsmanna 

Stéttarfélags 

Vesturlands 

Hlutfallsleg nýting hjá 

félagsmönnum 

2009 107 1775 6% 

2010 85 1538 6% 

2011 94 1119 8% 

2012 89 1104 8% 

2013 104 1154 9% 

Meðaltal 7% 

 

5.3.1 Fjöldi einstaklingsstyrkja eftir sjóðum innan Stéttarfélags Vesturlands 

Í töflu 6 sést að Landsmennt er með flesta afgreidda einstaklingsstyrki hjá félagsmönnum 

Stéttarfélags Vesturlands og næst flestir afgreiddir styrkir eru frá Sveitamennt. 

Tafla 6: Fjöldi afgreiddra einstaklingsstyrkja eftir sjóðum innan Stéttarfélags Vesturlands 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Landsmennt 64 49 52 53 53 

Ríkismennt 3 1 0 0 1 

Sveitamennt 24 25 22 22 14 

Verslunarmenn 15 8 15 15 31 

Eigin sjóður 1 2 5 5 5 

Tafla 7 sýnir kynjaskiptingu heildarfjölda einstaklingsstyrkja allra fræðslusjóða sem 

Stéttarfélag Vesturlands úthlutar einstaklingsstyrkjum úr. Hér sést að konur fá flesta styrkina 

úr fræðslusjóðunum. 
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Tafla 7: Einstaklingsstyrkir allra sjóða hjá Stéttarfélagi Vesturlands á tímabilinu 2009-2013, skipting 

milli kynja 

  Konur Karlar Samtals 

2009 67% 33% 107 

2010 68% 32% 85 

2011 67% 33% 94 

2012 61% 39% 89 

2013 68% 32% 104 

 

 

Mynd 9: Fjöldi afgreiddra einstaklingsstyrkja eftir sjóðum og kyni innan Stéttarfélags 

Vesturlands  

Mynd 9 sýnir sama hlutfall og í töflu 7 en hún sýnir aðeins nánar hvernig skiptingin er milli 

fræðslusjóðanna. Hún sýnir að karlkyns styrkþegar eru flestir úr Landsmennt en konur dreifast 

aðeins meira á milli sjóðanna. Konurnar eru í meirihluta öll árin.  
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5.3.2 Kyn og aldur 

 

Mynd 10: Kynjaskipting einstaklingsstyrkja 2009-2013 hjá Stéttarfélagi Vesturlands 

Hér gefur að líta einstaklingsstyrki sem hlutfall af fjölda félagsmanna innan hvers 

landsambands og skiptingin milli kynja. Hér sést að hlutföllin af fjölda félagsmanna haldast 

nokkuð jöfn yfir tímabilið en 2013 varð þó gríðarleg aukning í fjölda styrkja hjá konum innan 

SVS.  
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Mynd 11: Aldursdreifing einstaklingsstyrkja eftir árum og samanlagt á árunum 2009-2013 

hjá Stéttarfélagi Vesturlands 

 

Hér er yfirlit yfir þróun einstaklingsstyrkja eftir aldurshópum á árunum 2009 til 2013. Einnig 

er hægt að sjá meðalaldur á tímabilinu. Hér er athyglisvert að sjá mikla aukningu í 

styrkveitingum í aldurshópnum 17-20 ára á árunum 2012 og 2013, þ.e. úr 6% á árunum 2009, 

2010 og 2011 í 12% árið 2012 og 25% árið 2013 þar sem sá aldurshópur er orðinn stærsti 

styrkþegahópurinn.  
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Mynd 12: Aldursdreifing einstaklingsstyrkja 2009-2013 hjá Stéttarfélagi Vesturlands 

 

Aldursdreifing einstaklingsstyrkja hjá Stéttarfélagi Vesturlands (mynd 12) er svipuð í laginu 

og á landsvísu (mynd 6). Félagsmenn á aldrinum 21-30 fá flestar styrkveitingar og sömuleiðis 

eru fæstar styrkveitingar hjá aldurshópnum 61 og eldri. 
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Mynd 13: Samanburður á milli fræðslusjóða á landsvísu og Stéttarfélags Vesturlands í 

aldursdreifingu einstaklingsstyrkja 2009-2013  

Á mynd 13 er sýndur samanburður á starfsmenntasjóðunum Landsmennt, Sveitamennt og 

Ríkismennt á landsvísu versus allir styrkir hjá Stéttarfélagi Vesturlands. Í þessari mynd 

endurspeglast aldurssamsetning fólksins innan Landsmenntar, Ríkismenntar og 

Sveitamenntar.  

Tafla 8 sýnir annars vegar aldursdreifingu einstaklingsstyrkja hjá Stéttarfélagi Vesturlands og 

hins vegar hjá þremur fræðslusjóðum samanlagt, þ.e. Landsmennt, Ríkismennt og 

Sveitamennt á milli  á landsvísu en það er aðeins fyrir ofan meðaltal þegar kemur að 

styrkveitingum til yngsta aldursflokksins (11%). 

Tafla 8: Samanburður milli fræðslusjóða á landsvísu og Stéttarfélags Vesturlands í 

aldursdreifingu einstaklingsstyrkja 2009-2013 

  17-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 

Fræðslusjóðir á landsvísu 9% 28% 19% 22% 16% 5% 

Stéttarfélag Vesturlands 11% 25% 20% 21% 18% 5% 
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Mynd 14: Einstaklingsstyrkir eftir kyni og aldursdreifingu 2009-2013 hjá Stéttarfélagi 

Vesturlands 

Mynd 14 sýnir að aldurshópurinn 21-30 er að fá flesta styrki eða 25% af heildinni. Það sem er 

einnig áhugavert við myndina er að bilið milli karla og kvenna eykst á aldursbilinu 41-60 ára 

(eða 9-12% munur milli kvenna og karla). Í hinum aldurshópunum er bilið frá 2-5%. 
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5.3.3 Meðaltalsupphæð styrkja 

 

Mynd 15: Meðaltalsupphæðir einstaklingsstyrkja eftir kyni hjá Stéttarfélagi Vesturlands 

 

Mynd 15 sýnir að meðaltalsupphæð einstaklingsstyrkja hefur verið á uppleið á 5 ára 

tímabilinu (2009-2013). Það er áberandi að á hverju einasta ári fá karlmenn hærri 

meðaltalsupphæð í einstaklingsstyrk en konur. 
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Mynd 16: Samanburður á milli kynja hjá Stéttarfélagi Vesturlands og Landsmennt á landsvísu 

(óháð kyni) vegna meðaltalsupphæða einstaklingsstyrkja hjá Landsmennt 

Mynd 16 sýnir að meðaltalsupphæð einstaklingsstyrkja til kvenna hjá Stéttarfélagi 

Vesturlands er undir meðaltalsupphæð (óháð kyni) í einstaklingsstykjum frá Landsmennt. 

Konur í Stéttarfélagi Vesturlands fylgja trendi fyrir styrkveitingar á landsvísu en alltaf með 

lægri meðaltalsupphæð. Aftur á móti eru karlmenn hjá Stéttarfélagi Vesturlands næstum því 

alltaf fyrir ofan meðaltalsupphæð á landsvísu (árið 2010 er upphæðin hjá körlum nánast alveg 

eins og hjá Landsmennt á landsvísu). 
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 Mynd 17: Meðaltalsupphæðir einstaklingsstyrkja eftir kyni og aldri hjá Stéttarfélagi 

Vesturlands 

Mynd 17 sýnir að meðaltalsupphæðir einstaklingsstyrkja fara lækkandi eftir aldri hjá 

félagsmönnum Stéttarfélags Vesturlands. Þetta gildir bæði fyrir konur og karla (þó svo að 

karlar fái alltaf hærri styrki en konur).  Hæsta meðaltalsupphæð er hjá aldurshópnum 21-30 

ára. Athyglisvert er að karlar á aldrinum 51-60 ára fá hærri meðaltalsupphæð en karlar á 

aldrinum 41-50 ára. 
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5.3.4 Tegundir náms 

 

Mynd 18: Samanburður milli fræðslusjóða á landsvísu og Stéttarfélags Vesturlands í 

einstaklingsstyrkjum 2009-2013 eftir tegundum náms 

Mynd 18 sýnir að Stéttarfélag Vesturlands er að veita 10% færri styrki til starfsnáms en 

fræðslusjóðir eru að veita á landsvísu, eða 70% á móti 80%. Hins vegar eru styrkir til 

tómstundanáms 11% fleiri hjá Stéttarfélagi Vesturlands en á landinu öllu. 
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Mynd 19: Einstaklingsstyrkir eftir kyni og námstegund 2009-2013 hjá Stéttarfélagi 

Vesturlands 

Hér má sjá námstegundir eftir kynjaskiptingu hjá félögum í Stéttarfélagi Vesturlands á milli 

2009 og 2013 og hér er áberandi hvað konur sækja mun meira í tómstundanám (29%) en 

karlar (12%).  
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Mynd 20: Flokkun og stefna (e. trend) einstaklingsstyrkja 2009-2013 eftir kyni, aldri og 

tegundum náms hjá Stéttarfélagi Vesturlands 

Með ítarlegri greiningu innan Stéttarfélags Vesturlands (mynd 20) er athyglisvert að sjá að 

hlutfall styrkja vegna tómstundanáms fer hækkandi eftir aldri félagsmanna og nær hámarki 

við aldurshópinn 51 til 60 ára. Í öllum flokkum nema einum er starfstengt nám alltaf meira 

sótt en tómstundanám en hjá konum á aldursbilinu 51-60 er 61% af einstaklingsstyrkjum veitt 

vegna tómstundanáms en einungis 37% vegna starfstengds náms Það sést á trendlínunni að 

starfsnám er mest sótt hjá yngsta aldurshópnum og fer minnkandi með hækkandi aldri en því 

er öfugt farið með tómstundanámið, trendlínan sýnir að það eykst með hækkandi aldri. Þetta 

er sterk vísbending um það að félagsmenn eru í miklum meirihluta að nýta sér styrkina til 

starfsmenntunar og styrkingar í starfi. 
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5.3.5 Námsflokkar 

 

Mynd 21: Flokkun einstaklingsstyrkja eftir tegundum náms, fræðslusjóðum og Stéttarfélag 

Vesturlands frá 2009 til 2013  

Þegar tegundir náms eru aðgreindar nánar má sjá í mynd 21 að einstaklingar innan 

Stéttarfélags Vesturlands sækja mun minna í tungumál og tölvunámskeið en á landsvísu þar 

sem 13% af styrkveitingum á landsvísu fara til þessara tegunda náms en einungis 3% hjá 

Stéttarfélagi Vesturlands. Aftur á móti, eru námskeið vegna íslensku fyrir útlendinga mun 

oftar sótt hjá félagsmönnum Stéttarfélags Vesturlands en á landsvísu eða 11% á móti 6%.  
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Mynd 22: Flokkun einstaklingsstyrkja eftir tegundum náms frá 2009 til 2013 hjá Stéttarfélagi 

Vesturlands 

Í mynd 22 má sjá þróun í þátttöku á fimm ára tímabili (2009-2013) í ýmsum 

námskeiðsflokkum sem félagsmenn Stéttarfélags Vesturlands hafa fengið styrkt. 
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Mynd 23: Þátttaka og þróun yfir tímabilið 2009 til 2013 á íslensku námskeiðum fyrir 

útlendinga, annars vegar hjá félagsmönnum í Stéttarfélagi Vesturlands (vinstri) og hins vegar 

í fræðslusjóðum á landsvísu (hægri) 

Hér er mjög áberandi að þátttaka á íslensku námskeiðum fyrir útlendinga er á niðurleið (sjá 

mynd 23). Þetta á við bæði hjá Stéttarfélagi Vesturlands og á landsvísu en er þó meira 

afgerandi á niðurleið hjá Stéttarfélagi Vesturlands. 
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Mynd 24: Þátttaka og þróun á tímabilinu 2009 til 2013 í starfsnámi og tómstundanámskeiðum 

annars vegar hjá félagsmönnum í Stéttarfélagi Vesturlands (vinstri) og hins vegar í 

fræðslusjóðum á landsvísu (hægri) 

Þróun í styrkjum vegna starfsnáms og tómstundanáms á tímabilinu 2009 til 2013 er einnig á 

niðurleið eins og sést í mynd 24. 

Hér er sérstakt að sjá fylgnina í þátttöku og þróun í styrkjum vegna starfsnáms annars vegar 

og tómstundanáms hins vegar. Sérstaklega er hægri myndin áhugaverð en þar er eins og 

línurnar spegli hvora aðra. Þegar aukning verður í tómstundastyrkjum þá fækkar 

starfsmenntastyrkjum á sama tíma. Þróunin fer þó minnkandi þarna í báðum tilfellum en hefur 

tekið kipp á árunum 2010 og 2011 í Stéttarfélagi Vesturlands eins og sést á vinstri myndinni.
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Mynd 25: Flokkun einstaklingsstyrkja eftir kyni og tegundum náms á milli 2009 og 2013 hjá 

Stéttarfélagi Vesturlands 

Á mynd 25 er hægt að skoða námskeiðsflokkun sem konur og karlar hafa sótt á tímabilinu 

2009 til 2013. Athyglisvert er að sjá að engin kona hefur sótt námskeið til að öðlast 

vinnuvélaréttindi né aukin ökuréttindi. Aftur á móti sækja mun fleiri konur í starfstengt nám 

en karlar, eða 26% á móti 18%. Skiptingin milli flokka er heldur jafnari hjá körlum en stærsti 

flokkurinn hjá þeim er þó starfsnám og starfstengt nám en hjá konum er stærsti flokkurinn 

tómstundanámskeið með tæpan þriðjung styrkja til kvenna. 
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6 Niðurstaða  

Í rannsókninni er leitað svara við rannsóknarspurningunni: Hver er ávinningurinn af 

fræðslusjóðum atvinnulífsins fyrir félagsmenn Stéttarfélags Vesturlands? 

Byrjunarreiturinn við að svara spurningunni er sögulegur bakgrunnur sjóðanna annars vegar 

og svo nýting sjóðanna hins vegar bæði á landsvísu og innan Stéttarfélags Vesturlands. Með 

því að skoða þessa þætti gefur það betri yfirsýn yfir hvernig sjóðirnir ná til verkafólks og 

símenntunar þeirra. 

Í upphafi skýrslunnar fór höfundur yfir ástæður þess að viðkomandi ritgerðarefni var valið. Í 

kafla 2 voru helstu hugtök sem koma við sögu skilgreind og rannsóknir á tilgangi 

starfsmenntunar skoðaðar sem og þátttaka í símenntun erlendis og aðkoma stéttarfélaga að 

símenntun félagsmanna sinna erlendis.  

Í kafla 3 var svo sögulegur bakgrunnur starfsmenntunar í atvinnulífinu reifaður og aðkoma 

verkalýðshreyfingarinnar að þeirri þróun sem orðið hefur ásamt því að skoða hvernig var til 

fræðslusjóðanna stofnað. Þar var aðeins kafað ofan í þróun lagarammans utan um 

starfsmenntun í atvinnulífinu og hvernig aðilum vinnumarkaðarins hefur tekist til við að knýja 

á um setningu laga um starfsmenntun. Í því sambandi er ljóst að aðilar vinnumarkaðarins hafa 

haft gríðarlega stóru hlutverki að gegna í gegnum tíðina. Þeir virðast iðulega hafa lagt línurnar 

í kjarasamningum eða í öðru samstarfi og knúið fram breytingar á lagaumhverfinu sem hefur 

mótað starfsmenntun í atvinnulífinu í það sem hún er í dag.  

 Kafli 4 fjallaði svo um nýtingu verkafólks á Íslandi á fræðslusjóðunum sem Stéttarfélag 

Vesturlands á aðild að, Landsmennt, Sveitamennt, Ríkismennt, Starfsmenntasjóði verslunar- 

og skrifstofufólks og til samanburðar tók höfundur einnig Starfsafl inn í umfjöllunina en 

Starfsafl er fræðslusjóður Flóabandalagsins sem eru Efling, Verkalýðsfélagið Hlíf og 

Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur.  

Þar sem þau gögn sem höfundur hafði í höndum yfir nýtingu á landsvísu voru opinber og 

almenns eðlis var ekki unnt að fara í eins nákvæma greiningu á því til dæmis hver ávinningur 

félagsmanna Stéttarfélags Vesturlands er umfram annað ófaglært verkafólk í landinu. En 

ýmislegt annað kom þó fram sem kom höfundi á óvart. Eins og sést á Mynd 16 en hún sýnir 
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að karlar innan Stéttarfélags Vesturlands fá meðaltalsstyrkupphæðir vel yfir landsmeðaltali og 

mun hærri en konur innan félagsins sem eru iðulega vel undir landsmeðaltali (Mynd 15).  

Í kafla 5 fór höfundur yfir hvernig nýting fræðslusjóðanna er hjá félagsmönnum Stéttarfélags 

Vesturlands, í þeim tilgangi að varpa ljósi á þann ávinning sem fræðslusjóðirnir eru fyrir 

félagsmennina. Það sem helst var áhugaverðast eða mest afgerandi í því var til dæmis í Mynd 

21 sem sýnir að félagsmenn Stéttarfélags Vesturlands sækja í helmingi meira mæli í 

tómstundanám heldur en landsmeðaltalið er. Þeir sækja aðeins meira í starfsmenntun en á 

landsvísu og tómstundanám er um helmingi vinsælla hjá félagsmönnum Stéttarfélags 

Vesturlands en á landsvísu. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að einungis 7% af félagsmönnum Stéttarfélagsins 

sækja sér styrki í fræðslusjóðina. Konur nýta sjóðina í mun meira mæli en karlar en 

meðaltalsupphæð styrkja var mun hærri hjá körlum sem voru einnig að þiggja hærri 

meðaltalsupphæð styrkja á landsvísu. Félagsmenn Stéttarfélags Vesturlands nýttu 

fræðslusjóðina mun oftar til tómstundanáms en á landsvísu og má segja að þó 

tómstundastyrkir styrki ekki beinlínis vinnumarkaðinn er mannræktarsjónarmiðið þó þar til 

grundvallar og það má ekki vanmeta. 

Mælt er með frekari rannsókn á nýtingu fræðslusjóðanna á  landsvísu annars vegar og á því 

hvort fræðslan sem er veitt nýtist verkafólki í atvinnulífinu eða styrki það á einhvern hátt á 

vinnumarkaði hins vegar. 

Í ársskýrslum fræðslusjóðanna kemur ekki fram af hversu mörgum einstaklingum er greitt af 

til þeirra og hefur höfundur því ekki forsendur til að bera saman hversu hátt hlutfall 

félagsmanna Stéttarfélags Vesturlands er samanborið við landsvísu. Eingöngu var því hægt að 

bera saman innan félags hversu hátt hlutfall viðkomandi deilda eru að nýta fræðslusjóðina.
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7 Umræða 

Eftir að hafa kafað dýpra ofan í bakgrunn starfsmennta- og fræðslusjóða atvinnulífsins er 

mér orðið ljóst að saga þeirra á sér mun dýpri rætur og er mun viðameiri heldur en ég 

hafði gert mér grein fyrir í upphafi. Þróunin hefur átt sér stað eins lengi og 

verkalýðshreyfingin hefur verið við lýði þótt hún virðist hafa orðið mun örari á síðustu 

tveimur áratugum 20. aldarinnar og fyrsta áratug 21. aldarinnar. Líklegast er skýringin á 

því að eftir því sem tækniþróun verður örari þeim mun meiri verður þörfin fyrir skipulega 

starfsmenntun og starfsþjálfun í atvinnulífinu. Á níunda og tíunda áratug síðustu aldar fór 

skipulag starfsmenntunar að taka á sig fastari mynd með setningu laga um starfsmenntun í 

atvinnulífinu nr. 19/1992 og laga um almenna fullorðinsfræðslu nr. 47/1992. Lög um 

almenna fullorðinsfræðslu voru svo felld úr gildi og urðu hluti af lögum um 

framhaldsskóla nr. 80/1996. Lög um starfsmenntun í atvinnulífinu voru síðan felld inn í 

lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010 og þar með rann Starfsmenntasjóður inn í 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og fór undan hatti velferðarráðuneytisins og undir mennta- 

og menningarmálaráðuneyti. 

Það er einkennandi að ætíð virðist hafa verið lögð mikil áhersla á að starfsmenntun í 

atvinnulífinu væri samstarfsverkefni samtaka launafólks, atvinnurekenda og stjórnvalda. 

Það virtist í það minnsta í gegnum tíðina vera ákall verkalýðshreyfingarinnar að þetta 

verkefni væri sameiginleg ábyrgð þessara þriggja aðila. Það virðist líka hafa sýnt sig að 

þetta þríhliða samstarf er heillavænlegast fyrir alla aðila. Það sést vel til dæmis við stofnun 

Félagsmálaskóla Alþýðu. Skólinn náði ekki að þróast nægilega vel þegar eingöngu ASÍ 

stóð að skólanum, en þegar BSRB og stjórnvöld voru komin inn í samstarfið og sett höfðu 

verið lög um skólann þá náði hann sér betur á strik. Þótt að vísu hafi atvinnurekendur ekki 

komið að rekstri eða þróun Félagsmálaskólans þá er hann mikilvægur þáttur í menntun og 

fræðslu starfsfólks og fulltrúa stéttarfélaganna innan ASÍ og BSRB. 

Markmiðið með stofnun fræðslusjóðanna Landsmenntar, Starfsafls, Starfsmenntasjóðs 

verslunar- og skrifstofufólks og síðar Ríkismenntar og Sveitamenntar var fyrir 

verkalýðshreyfinguna að gera fólki kleift að öðlast meiri sérhæfingu í sínu starfi án mikils 

tilkostnaðar, skipta um starfsvettvang og/eða að mennta sig til annarra starfa eða 

einfaldlega að rækta andann. Fyrir atvinnurekendur var markmiðið að auðvelda 
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fyrirtækjum að þjálfa starfsfólk sitt til sérhæfðra starfa og þessum markmiðum hafa 

fræðslusjóðirnir þjónað. 

Áhugavert væri að skoða fylgni styrkveitinga gagnvart einstaklingum, til dæmis að taka 

fyrir eitt ár og kafa dýpra í styrkveitingarnar og skoða hvort einstaklingarnir sem sækja 

um hafi áður nýtt starfsmenntastyrkina og fylgja þeim eftir. Þá mætti leggja fyrir þá 

spurningalista þar sem væri hægt að spyrja hvort námið eða námskeiðið sem þeir voru í 

hafi gagnast þeim í starfi, hvort það hafi bætt stöðu þeirra á vinnumarkaði og hvort það 

hafi orðið til þess að viðkomandi fékk launahækkun, bónus eða stöðuhækkun eða eitthvað 

slíkt. Einnig væri hægt að spyrja út í hvort viðkomandi fái starfsþjálfun eða starfsmenntun 

við hæfi á vinnustaðnum. Þá væri líka hægt að spyrja hvaða grunnmenntun þeir hafa og 

svo framvegis. Þetta gæti verið mjög áhugavert að skoða og útvíkka nánar. 

Hver gætu verið næstu skref í þróuninni? Hugsanlega væri náms- og starfstrúnaðarmaður 

eða eins konar náms- og starfsráðgjafi stéttarfélaga næsta skref í þróuninni, sem væri þá 

svipað fyrirbæri og stéttarfélags „námsfulltrúar“ (ULRs) í Bretlandi. Það gæti einnig verið 

svipað og starfsendurhæfingarráðgjafar eru en hlutverk þeirra væri að fylgja fólki eftir 

þegar það hefur þegið starfsmenntastyrk úr fræðslusjóði og vera til ráðgjafar og stuðnings 

fyrir félagsmenn sem vilja auka þekkingu sína og færni í starfi eða að skipta um 

starfsvettvang. 
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