Ársskýrsla 2006
Starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks var stofnaður á grundvelli
kjarasamnings á milli Samtaka atvinnulífsins annars vegar og VR og LÍV hins
vegar þann 14. maí 2000.
Markmið sjóðsins er að auka hæfni og menntun verslunar- og skrifstofufólks,
ásamt því að stuðla að auknu framboði af námi og námsefni sem svari þörfum
atvinnulífsins á hverjum tíma.
Verkefni sjóðsins eru eftirfarandi:
a) Að veita fjárhagsaðstoð við menntun starfsmanna
b) Kostun námskeiðahalds
c) Kostun námsefnisgerðar
d) Styrkur til fyrirtækja til starfs- og endurmenntunar starfsmanna
Tekjur sjóðsins myndast á eftirfarandi hátt:
Atvinnurekendur greiða 0,15% iðgjald til sjóðsins af heildarlaunum
starfsmanna VR/LÍV
Fyrirtæki geta sótt um undanþágu frá fullu gjaldi að uppfylltum skilyrðum.
Gjald til sjóðsins lækkar þá í 0,05% af heildarlaunum starfsmanna VR/LÍV
Stéttarfélögin greiða mótframlag sem svarar einum þriðja af greiddu
fralagi atvinnurekenda
Tekjur af rekstri námskeiða á vegum sjóðsins
Í starfsreglum stjórnarinnar er fjallað um greiðslu styrkja til félagsmanna VR/LÍV,
til fyrirtækja og stéttarfélaga og nánari reglur um lækkun á iðgjaldi til sjóðsins.
Stjórn er heimilt að veita styrki til einstaklinga, fyrirtækja, félagasamtaka og
skóla s.s. vegna útgáfu námsefnis, kennslu, eða annars sem að mati stjórnar
leiðir til aukinnar menntunar innan stéttarinnar.
Nokkur skilyrði eru sett fyrir lækkun á sjóðsgjaldinu fyrir fyrirtæki. Fyrirtækið
skal sýna fram á að virk endurmenntunarstefna sé í fyrirtækinu. Starfsmenn sem
eru félagsmenn VR/LÍV skulu eiga kost á að sækja þau námskeið sem í boði eru.
Fyrirtækið skal bjóða þeim bæði fagnámskeið og almenn námskeið. Fyrirtækið
skal sýna fram á að kostnaður vegna menntastefnu sé meiri en sem nemur
0,15% af heildarlaunum starfsmanna. Stjórn sjóðsins metur hvort ofangreindum
skilyrðum sé fullnægt og er það mat endanlegt. Staðfesti stjórn undanþágu frá
0,15% í 0,05% iðgjald gildir undanþágan til eins árs fyrsta árið og eftir það til
tveggja ára í senn.
Stjórn sjóðsins
Stjórn sjóðsins er skipuð sex mönnum til eins árs í senn. Fyrir hönd Samtaka
atvinnulífsins sátu í stjórn Sigurður Jónsson, varaformaður (SVÞ) Anna Rós
Ívarsdóttir (VÍS), kom úr barneignarleyfi 9. maí og sat Hannes Sigurðsson (SA)
fyrir hennar hönd fram að þeim tíma, Anna Margrét Jónsdóttir (Hagkaup) en

Hildur Björgvinsdóttir (Hagkaup) tók sæti hennar í stjórn frá 9. maí. Varamenn
voru Hannes G. Sigurðsson (SA) og Ingi Bogi Bogason (Samtök iðnaðarins).
Fyrir hönd VR/LÍV sátu í stjórn sjóðsins Stefanía Magnúsdóttir, formaður, (VR),
Ingibjörg R. Guðmundsdóttir (LÍV) og Guðrún Erlingsdóttir (Verslunarmannafélagi Vestmannaeyja). Varamaður var Rannveig Sigurðardóttir (VR).
Aðilar sjóðsins skiptast á að gegna formennsku til tveggja ára í senn og var hún
fyrstu tvö árin á vegum VR og árin 2003-2004 í höndum fulltrúa SA. Þann 8.
nóvember 2005 tók Stefanía Magnúsdóttir, VR, við formennsku og Sigurður
Jónsson, SVÞ, við varaformennsku.
Starfsmaður sjóðsins er Ástríður S. Valbjörnsdóttir.
Löggiltur endurskoðandi sjóðsins er Björg Sigurðardóttir frá Deloitte.
Störf stjórnar á tímabilinu
Níu stjórnarfundir voru haldnir á árinu.
Samþykkt var að skammstöfun sjóðsins yrði SVS.
Samningur var gerður við Glitni um fjárvörslu og eignastýringu á hluta fjármuna
sjóðsins.
Öll eyðublöð sjóðsins voru í endurskoðun á árinu og þá sérstaklega vegna
umsóknar um lækkun iðgjalds.
Samþykktar voru breytingar á samningi um réttindaflutning milli SVS, Starfsafls,
Landsmenntar, Sjómenntar, Ríkismenntar og Starfsmenntasjóðs verslunarinnar.
Verkefnið “Náms- og starfsráðgjöf á vinnustað” var kynnt af Birni Garðarssyni og
var samþykkt að styrkja hvern einstakling um kr. 1.000, sem færi í
einstaklingsviðtal þannig að félagsmaðurinn bæri engan kostnað. Samtals voru
277 félagsmenn sem nýttu sér einstaklingsráðgjöf á árinu.
Samþykkt var að styrkja félagsmenn allt að 75% af kostnaði þeirra vegna náms
skv. námskrám Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA), sem menntamálaráðuneytið
hefur metið til styttingar á námi í framhaldsskóla þar sem það er metið til
eininga. Námið sem boðið er upp á er m.a. Aftur í nám, Fiskur og ferðaþjónusta,
Grunnmenntaskólinn, Landnemaskólinn, Laugar, lindir og böð, MFA-skólinn,
Vöruflutningaskólinn og Verslunarfagnám.
Umræður voru vegna fyrirkomulag stigaávinnslu en var frestað.
LÍV/VR og SVÞ héldu opinn fund á Grand Hótel þann 6. apríl sem bar yfirskriftina
“Nýir tímar í verslunarmenntun”.
Fagráðið endurnýjaði samning við FA til eins árs og gildir hann til 1. janúar 2008.
Björn Garðarsson, starfsmaður FA vinnur að þeim verkefnum sem kveður á í
samninginum. Stærstu verkefni síðasta samnings frá 15. september 2005 voru
verslunarfagnámið, kynning á sjóðnum í fyrirtækjum og námsráðgjöf. Verkefni
næsta árs verða m.a. að móta heildarmynd fagmenntunar fyrir verslunarfólk,
fyrirtækjaheimsóknir, samstarf við skóla og símenntunarmiðstöðvar, þátttaka í
þróun raunfærnimats og vinna með starfsgreinarráðum.

Styrkir til félagsmanna
Samtals voru veittir 5.465 styrkir til einstaklinga þar af á höfuðborgarsvæðinu
4.663 og 802 á landsbyggðinni. Heildarupphæð greiddra styrkja var kr. kr. 118
millj. en iðgjöld atvinnurekenda og stéttarfélaga kr. 134 millj.
Styrkir til fyrirtækja, félagasamtaka og stofnana
Heildarupphæð greiddra styrkja var 7,7 millj.
Starfsgreinaráð fjármála, verslunar- og skrifstofugreina - þarfagreining vegna
tillagna að nýrri námskrá fyrir starfsnám þjónustugreina, sem er 4 anna nám í
framhaldsskóla - kr. 1,5. millj.
Fagráð verslunar- og þjónustugreina - starfsþjálfar í verslunarfagnámi - kr.
30.000 vegna hvers nemanda að hámark kr. 60.000 á námstímanum – Samtals
var sótt um fyrir 8 aðila - kr. 240.000.
Mímir - einstaklingsviðtöl vegna náms- og starfsráðgjafar - kr. 185.000.
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum - framleiðsla á efni vegna raunfærnimats
skrifstofufólks - kr. 600.000.
Samtök í ferðaþjónustu – námskeið í sölutækni, markaðssetningu og framkomu á
ferðasýningum - 50% af námskeiðskostnaði.
Olíuverzlun Íslands – vöruframsetning – kr. 4.000 á hvern félagsmann.
Samherji – samskiptanámskeið - kr. 17.400.
Aðföng - íslenskukennsla fyrir erlenda starfsmenn - kr. 9.600 á hvern
félagsmann.
Ný fyrirtæki sem fengu lækkun frá iðgjaldi sjóðsins úr 0,15% í 0,05%
Lyf og heilsa, Olíufélagið, Sjóvá fjármögnun og Byko.
Fyrirtæki sem endurnýjuðu undanþágu sína til næstu tveggja ára
Samskip.
Fyrirtæki sem sóttu ekki um endurnýjun á lækkun til iðgjalds eða endurnýjun ekki samþykkt
Flugleiðir, Glitnir banki, Tölvu- og verkfræðiþjónustan og Jónar Transport.

