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Fylgt úr hlaði 

 

Mikilvægi þekkingar eykst stöðugt; fyrir einstaklinga – fyrirtæki og samfélagið – 

þekkingarsamfélagið. Uppbygging þekkingar eykur hæfni einstaklinga á vinnumarkaði og nýtist 

þannig þeim, atvinnulífinu og samfélaginu öllu. Menntun í atvinnulífinu er því sameiginlegt 

hagsmunamál og viðfangsefni samtaka launafólks og atvinnurekenda. Þar hafa stjórnvöld einnig 

skyldum að gegna. 

Bætt menntun hefur að markmiði að veita einstaklingnum lífsfyllingu, efla sjálfstæði hans, auðvelda 

honum að takast á við viðfangsefni hins daglega lífs og að vera virkur þátttakandi í samfélaginu og 

þróun þess. 

Samtök launafólks hafa á undanförnum árum lagt sífellt meiri áherslu á menntamál og vinna út frá 

því að menntun er ævistarf – gerð er krafa um endurnýjun og viðhald þekkingar – símenntun. 

Mikilvægt er að samtök launafólks gæti hagsmuna félagsmanna sinna með því að taka virkan þátt í 

mótun og framkvæmd menntunar. Þá er einnig mikilvægt að Íslendingar taki virkan þátt í umræðu 

og samstarfi um menntamál á alþjóðavísu og hagnýti sér þá þekkingu og reynslu sem þar verður til. 

Mikilvægi tungumálakunnáttu Íslendinga verður stöðugt meira.     

         „Skoðun ASÍ1″ 

 

Allt frá upphafi verkalýðshreyfingarinnar hér á landi hafa menntunarmál félagsmanna 

verið eitt af viðfangsefnum stéttarfélaga og síðar heildarsamtakanna og stofnana þeirra. 

Það er jafnframt ljóst að áherslan á menntamálin og þá einkum á starfsmenntun og 

fullorðinsfræðslu2 hefur aukist gífurlega á vettvangi stéttarfélaganna og 

verkalýðshreyfingarinnar á allra síðustu árum.  

Byltingarkenndar breytingar í samfélaginu og ör þróun á skipulagi vinnunnar og í 

atvinnulífinu almennt kalla á nýja sýn og uppbyggingu allrar menntunar, ekki síst 

fullorðinsfræðslu (þ.m.t. endur- og eftirmenntun og framhaldsfræðslu). Góð 

undirstöðumenntun og menntun alla ævina er lykillinn að velgengni og 

samkeppnishæfni samfélaga og atvinnulífs og forsenda lífsgæða einstaklinga, hvort sem 

er á vinnumarkaði eða í samfélaginu almennt. Öflug grunnmenntun og símenntun alla 

ævina er eitt mikilvægasta tækið sem við búum yfir til að tryggja almenna hagsæld og 

berjast gegn ójöfnuði og stéttarskiptingu í þjóðfélaginu. 

Það er með framangreind sjónarmið í huga sem verkalýðshreyfingin hér á landi, jafnt 

stéttarfélögin, landssamböndin  og heildarsamtökin vinna nú að menntamálum 

                                                      

1 Sótt á heimasíðu ASÍ: http://www.asi.is/skodun-asi/menntamal/.  

2 Hér er hugtakið fullorðinsfræðsla notað yfir alla menntun sem er í boði fyrir fólk sem komið er út á 

vinnumarkaðinn. Þar með talið er endur- og eftirmenntun og framhaldsfræðsla eins og hún er skilgreind 

skv. lögum um framhaldsfræðslu nr. 27/2010. 

http://www.asi.is/skodun-asi/menntamal/
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félagsmanna sinna. Félagsmennirnir gera þá kröfu að verkalýðshreyfingin hafi forystu á 

þessu sviði.  

  

Þróun starfsmenntunar – sögulegt yfirlit 

Forysta iðnaðarmanna í starfsmenntun  

Iðnaðarmenn og samtök þeirra, bæði atvinnurekenda og sveina, voru leiðandi í félags-, 

mennta- og menningarstarfsemi hér á landi í lok 19. aldar. Iðnaðarmannafélagið í 

Reykjavík rak kvöld- og sunnudagaskóla fyrir iðnaðarmenn sem þróaðist í reglulegan 

iðnskóla sem stofnaður var 1904.  Grunnmenntun iðnaðarmanna færðist á miðri 20. öld 

yfir á herðar ríkisins en þrátt fyrir það hafa iðnaðarmenn ætíð haft vakandi auga með 

menntaþörf eigin iðngreina. Með aukinni tækniþróun jókst þörfin fyrir endur- og eftir-

menntun iðnaðarmanna. Sú verkaskipting þróaðist á þann hátt að hið opinbera 

skólakerfi sinni grunnmenntun samkvæmt þeim áherslum sem mótuð er af atvinnulífinu, 

en atvinnulífið sjálft, einkum með samstarfi verkalýðshreyfingarinnar og samtaka 

atvinnurekenda, hefur séð um endur- og eftirmenntun og innleiðingu nýjunga í tækni og 

aðferðum í einstaka iðngreinum. 

Fræðslustofnanir iðnaðarins hafa flestar orðið til í umhverfi löggiltra iðngreina á seinustu 

40 árum. Þær rekja upphaf sitt til samkomulags meistara og sveina í iðnaði um 

eftirmenntunarnefndir iðngreina sem komið var á fót í fjölmennustu iðngreinunum í 

samstarfi við Iðntæknistofnun með sérstöku fjárframlagi frá iðnaðarráðuneytinu um og 

eftir 1970. Eftirmenntunarnefndirnar þróuðu síðar sérstakar endurmenntunarstofnanir 

með beinum framlögum frá samtökum launafólks og atvinnurekenda innan iðnaðarins 

eða með sjálfstæðum tekjustofni. Hér má nefna Rafiðnaðarskólann sem 

endurmenntunarnefndir í rafiðnaði stofnuðu árið 1985. Síðasta skrefið sem stigið hefur 

verið í þessum efnum er stofnun Iðunnar, fræðsluseturs á árinu 2006. Þar hafa 5 

endurmenntunarstofnanir, á bygginga- og mannvirkjasviði, matvæla- og veitingasviði, 

málm- og véltæknisviði, prenttæknisviði og bílgreinasviði, sameinast í einni 

fræðslustofnun. 

Endurmenntunarnefndir iðngreinanna byggðu á samstarfi samtaka atvinnurekenda og 

launafólks. Með endurmenntunarnefndunum og síðar fræðslustofnunum sem byggðar 

voru á grunni þeirra skapaðist dýrmæt þekking og reynsla af samstarfi samtaka 

launafólks og atvinnurekenda sem síðar hefur með öðru lagt grunninn að, eða í það 

minnsta stuðlað að, samstarfi þessara aðila í öðrum greinum atvinnulífsins og á 

vettvangi heildarsamtakanna. 

 

Starfsmenntun fyrir verkafólk, verslunar- og skrifstofufólk og sjómenn 

Verzlunarmannafélag Reykjavíkur stofnaði árið 1905 Verzlunarskóla Íslands og rak hann 

til ársins 1922 þegar Verslunarráð Íslands yfirtók rekstur hans. Verzlunarskólinn var lengi 
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framan af eini vettvangurinn fyrir starfsmenntun í verslunargreinum. Rétt er að geta 

þess að Verzlunarmannafélag Reykjavíkur var á þessum tíma samtök allra þeirra sem 

störfuðu við verslun í Reykjavík, jafnt launafólks og atvinnurekenda. 

Á vegum Starfsstúlknafélagsins Sóknar, og Reykjavíkurborgar, ríkisins o.fl., hófst 

starfsmenntun fyrir félagsmenn í aðhlynningu og barnagæslu árið 1976. Síðan fylgdu 

samningar fyrir fleiri hópa Sóknarfélaga. Þá komu einnig fleiri sveitarfélög inn með 

hliðstæða samninga við stéttarfélög starfsmanna sinna. 

Árið 1986 urðu tímamót í fræðslumálum almenns verkafólks þegar Starfsfræðslunefnd 

fiskvinnslunnar var stofnuð í tengslum við gerð kjarasamninga það ár. 

Starfsfræðslunefndin var sett á stofn með fjárframlögum úr ríkissjóði og var hlutverk 

hennar að skipuleggja starfsmenntun fyrir starfsfólk í fiskiðnaði. Starf hennar byggði á 

samstarfi stjórnvalda og samtaka launafólks og atvinnurekenda í greininni. Ári síðar hélt 

Starfsfræðslunefnd iðnverkafólks fyrsta starfsmenntanámskeiðið með fjárframlagi úr 

ríkissjóði. Nefndin byggði á samstarfi samtaka launafólks og atvinnurekenda utan 

löggiltra iðngreina og hafði það hlutverk að byggja upp grunnstarfsmenntun fyrir 

iðnverkafólk í fjölmörgum greinum verksmiðjuiðnaðar, þvottahúsum og efnalaugum. 

Báðir þessir aðilar stóðu fyrir öflugu námskeiðahaldi. 

Á 10. áratug aldarinnar færðist síðan í vöxt að einstaka stéttarfélög, oft í samstarfi við 

fyrirtæki og stofnanir, skipulegðu starfsmenntun og fullorðinsfræðslu fyrir félagsmenn 

sína með aðstoð Menningar- og fræðslusambands alþýðu, MFA.  

 

Félagsmálaskóli alþýðu og MFA  

Eftir umræðu á vettvangi Alþýðusambandsins var árið 1969 samþykkt reglugerð fyrir 

fræðslustofnun á vettvangi heildarsamtakanna, Menningar og fræðslusambands alþýðu 

(MFA), en segja má að rekja megi fyrirrennara MFA allt aftur til ársins 1924. Í reglugerð 

fyrir MFA kom fram að því væri ætlað að sinna almennri fullorðinsfræðslu, 

félagsmálafræðslu og starfsmenntun. Starfsemin fór hægt af stað en efldist með 

árunum. Í upphafi var áherslan einkum lögð á félagsmálafræðslu fyrir trúnaðarmenn og 

aðra talsmenn verkalýðshreyfingarinnar. Sú starfsemi fékk síðar mun traustari grunn, 

þegar ákvæði um rétt trúnaðarmann til að sækja námskeið á launum kom inn í 

kjarasamninga 1977. Félagsmálaskóli alþýðu var síðan stofnaður með þátttöku 

verkalýðshreyfingarinnar og stjórnvalda og fjármögnun á fjárlögum með sérstökum 

lögum 1989. Þar með var skotið sterkum fjárhagslegum stoðum undir félagsmálafræðslu 

á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar. 

Með yfirtöku MFA á Tómstundaskólanum um mitt ár 1986 og síðar kaupum á 

Málaskólanum Mími efldist starf verkalýðshreyfingarinnar að almennri tómstunda- og 

fullorðinsfræðslu til mikilla muna. 

Í lok 9. áratugarins hóf MFA að þróa og skipuleggja starfsmenntanámskeið fyrir einstaka 

hópa launafólks, oftast á grundvelli kjarasamninga sem gerðir höfðu verið um slík 
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námskeið. Samhliða vaxandi áhuga og skilningi á mikilvægi starfsmenntunar fyrir 

verkafólk á síðasta áratug 20. aldar efldist þessi þáttur í starfi MFA til muna.  Með lögum 

um starfsmenntun í atvinnulífinu árið 1992 og starfsmenntasjóði var skotið traustari 

fjárhagslegum stoðum undir þetta starf MFA að starfsfræðslu fyrir verkafólk í samstarfi 

við stéttarfélög, sambönd og atvinnurekendur. Þá tók MFA mikilvægt frumkvæði í þróun 

menntunar fyrir atvinnulausa á síðasta áratug síðustu aldar.  

Með ákvörðun sem tekin var á vettvangi Alþýðusambandsins á árinu 2002 var ákveðið 

að skilja félagsmálafræðsluna frá annarri starfsemi sem MFA hafði með höndum. Stjórn 

og þróun félagsmálafræðslunnar var flutt til ASÍ en stofnað var einkahlutafélag Mímir – 

símenntun ehf. sem hefur það hlutverk að standa fyrir og þróa frekar almenna 

fullorðinsfræðslu og starfsmenntun (sjá nánar hér á eftir).  

MFA/fræðsludeild stendur fyrir fræðslu og námskeiðahaldi sem sérstaklega er ætlað 

talsmönnum og félagsmönnum aðildarsamtaka ASÍ. Þá er deildarstjóri félagsmáladeildar 

ASÍ jafnframt skólastjóri Félagsmálaskóla alþýðu. Félagsmálaskóli alþýðu rekur 

umfangsmikla fræðslu fyrir talsmenn aðildarsamtaka ASÍ og BSRB. Þar má nefna 

trúnaðarmannanámskeið, háskólanám fyrir talsmenn verkalýðshreyfingarinnar og 

námskeiðahald sem tengist einstaka viðfangsefnum og starfi verkalýðshreyfingarinnar, 

s.s. eins og stjórnarmenn í lífeyrissjóðum. Fræðsla fyrir nemendur í grunn- og 

framhaldsskólum um vinnumarkaðinn er einnig eitt af verkefnum Félagsmálaskólans. 

Félagsmálaskólinn hefur jafnframt með höndum útgáfustarfsemi og uppbyggingu 

fræðslu á veraldarvefnum. 

 

Starfsmenntasjóðir 

Í kjarasamningum árið 2000 var í samstarfi samtaka launafólks og atvinnurekenda og 

stjórnvalda samið um fræðslusjóði fyrir almennt verkafólk, Landsmennt og Starfsafl, og 

þeim tryggt fjármagn út samningstímann. Sama ár var einnig samið um 

Starfsmenntasjóð verslunar- og skrifstofufólks, en hann byggði á samstarfi sem hafist 

hafði nokkru áður milli samtaka verslunarmanna og atvinnurekenda um starfsmenntun.  

Í lok maí 2002 var undirritað samkomulag samtaka sjómanna (SSÍ) og atvinnurekenda 

(SA og LÍÚ) um stofnun fræðslusjóðs vegna starfsmenntunar sjómanna, Sjómennt. 

Í maí 2005 tók Ríkismennt SGS, þróunar-og símenntunarsjóður starfsmanna ríkisins á 

landsbyggðinni innan SGS til starfa, en um er að ræða fræðslusjóð fyrir starfsmenn 

ríkisins og ríkisfyrirtækja í aðildarfélögum Starfsgreinasambandsins á landsbyggðinni. Þá 

var stofnaður sambærilegur sjóður vegna félagsmanna í aðildarfélögum Flóans innan 

SGS (Eflingu - stéttarfélags, Vlf. Hlífar og VSFK) sem starfa hjá ríkisstofnunum og 

ríkisfyrirtækjum.  

Loks ber að nefna Sveitamennt, sem er starfsmenntasjóður SGS á landsbyggðinni og 

launanefndar sveitarfélaganna. Sveitamennt tók formlega til starfa í byrjun árs 2007.  

Hliðstæðir sjóðir eru til fyrir félagsmenn aðildarfélaga Flóans. 
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Með samningunum um Landsmennt og Starfsafl á árinu 2000, Sjómennt árið 2002, 

Ríkismennt og Sveitamennt (og sambærilegra sjóði aðildarfélaga Flóans) má segja að 

hringnum hafi verið lokað. Með því er átt við að skipulagi hefur verið komið á samstarf 

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

þorra þeirra starfs- og atvinnugreina sem aðildarfélög og sambönd Alþýðusambands 

Íslands taka til. 

Þess ber þó að geta að samningarnir við Samtök atvinnulífsins um Landsmennt og 

Starfsafl árið 2000 giltu aðeins út samningstímann og um Sjómennt til maí 2004. Í 

tengslum við gerð kjarasamninga á árinu 2004 var tryggð áframhaldandi fjármögnun til 

sjóðanna úr atvinnuleysistryggingasjóði út árið 2007. Jafnframt var samið um sérstakt 

fræðslugjald á milli samningsaðila gagnvart Landsmennt og Starfsafli sem atvinnurek-

endur byrjuðu að greiða til sjóðanna árið 2006. Ekki var samið um samskonar gjald í 

samningum SSÍ og LÍÚ/SA gagnvart Sjómennt og eru tekjur Sjómenntar því enn í dag 

eingöngu árlegt framlag úr Atvinnuleysistryggingasjóði.  

Í kjarasamningum á almennum vinnumarkaði var árið 2013 samið um aukin framlög til 

fræðslu- og starfsmenntasjóða atvinnulífsins sem komu til framkvæmda á árunum 2014 

og 2015. 

 

Starfsgreinaráð - starfsgreinanefnd 

Vaxandi umræða og skilningur á breytingum í samfélaginu og mikilvægi starfsmenntunar 

þegar kom fram á 9. áratug 20. aldar skilaði sér eðlilega inn á vettvang 

Alþýðusambandsins. Innan aðildarfélaga og samtaka ASÍ og hjá MFA fór áhugi á 

starfsmenntun ört vaxandi. Samhliða jókst þekking á þessum málaflokki hröðum 

skrefum og skilningur á því að treysta yrði lagalegan grundvöll og ábyrgð og skyldur 

samfélagsins gagnvart launafólki hvað varðaði starfsmenntun, endur- og eftirmenntun. 

Þessar áherslur endurspegluðust í starfi á vettvangi ASÍ, í undirbúningi og síðan við 

setningu laga um starfsmenntun í atvinnulífinu árið 1992, þar sem Alþýðusambandið 

hafði leiðandi hlutverk. 

Með lögum um framhaldsskóla var hlutverk aðila vinnumarkaðarins og áhrif á 

starfsmenntun á framhaldsskólastigi skilgreint upp á nýtt. Sett var upp samstarfsnefnd 

með fulltrúum aðila vinnumarkaðarins til að fjalla um og móta heildarsýn varðandi 

starfsmenntun á framhaldsskólastigi. Jafnframt voru sett upp starfsgreinaráð fyrir 

einstaka starfsgreinaflokka (nú 12 talsins) með fulltrúum launafólks, atvinnurekenda og 

menntamálayfirvalda til að þróa starfsmenntunina í viðkomandi greinum. 

Lögunum um framhaldsskóla var breytt með lögum nr. 92 frá 2008 og var 

samstarfsnefndin lögð af en í staðinn sett á laggirnar sérstök starfsgreinanefnd skipuð 

formönnum starfsgreinaráða, ásamt formanni og varaformanni sem voru skipaðir án 

tilnefningar. Hlutverk starfsgreinanefndar er að vera ráðherra til ráðgjafar um 

stefnumótun í starfsnámi og framkvæmd starfsnáms, að vera vettvangur samráðs og 

http://www.althingi.is/lagas/145a/2008092.html
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samræmingar milli starfsgreinaráða, og að veita álit á skiptingu og flokkun starfsgreina 

milli starfsgreinaráða.  

Starfsemi starfsgreinaráðanna hefur þróast með nokkuð mismunandi hætti. Í sumum 

greinum hafa þau náð að eflast og verið leiðandi í mótun menntunar á 

framhaldsskólastigi á sínu sviði meðan önnur hafa náð minni árangri, enn sem komið er 

að minnsta kosti. Þar hefur mestu skipt hversu öflug umræða og fræðslustarf var fyrir í 

viðkomandi starfs- og atvinnugreinum. Þannig hafa fræðslunefndir í sumum iðngreinum 

nánast  tekið yfir verkefni starfsgreinaráðanna og tengt þau starfi sínu að uppbyggingu 

og rekstri endur- og eftirmenntunar. 

Árið 2010 voru síðan samþykkt á Alþingi ný lög um framhaldsfræðslu. Þar með má segja 

að lokið hafi verið við að setja löggjöf um öll „skólastig“, þ.e. um leikskóla, grunnskóla, 

framhaldsskóla, háskóla og framhaldsfræðslu, sem 5. „skólastigið“. Nánar er fjallað um 

lögin um framhaldsfræðslu og aðdraganda þeirra hér á eftir.  

 

Samstarf um menntamál/starfsmenntun  

Samstarf fulltrúa heildarsamtaka launafólks og atvinnurekenda um starfsmenntun á 

vettvangi Starfsmenntaráðs, menntastofnana, sjóða atvinnulífsins og síðar í 

starfsgreinaráðunum og víðar, skilaði mikilvægum árangri. Gagnkvæmt traust og 

trúnaður skapaðist í samskiptum þessara aðila og samræður um markmið og leiðir urðu 

til að efla skilning á sameiginlegum hagsmunum atvinnulífsins af því að efla 

starfsmenntun. Hér á eftir verður aðeins gerð grein fyrir nokkrum þáttum í þessu starfi 

og þá einkum þeim sem varða símenntunarþáttinn3.  

 

Mennt - samstarfsvettvangur atvinnulífs og skóla 

Samráð aðila vinnumarkaðarins varð til þess að í lok árs 1998 höfðu ASÍ og 

heildarsamtök atvinnurekenda (VSÍ) frumkvæði að stofnun Menntar – sam-

starfsvettvangs atvinnulífs og skóla. Með því vildu samtökin treysta samstarf sitt að 

stefnumótun og framkvæmd í menntamálum og byggja um leið upp formlegt samstarf 

við framhalds- og háskólastigið. Jafnframt var tilgangurinn að efla þekkingu þessara aðila 

á alþjóðlegu starfi um menntamál og aðstoða þá við að nýta sér þau tækifæri sem þar 

buðust. Þá var Mennt hugsuð sem verkfæri til að aðilar vinnumarkaðarins í samstarfi við 

skólana gætu tekið að sér ýmist verkefni fyrir menntayfirvöld sem stæðu þeim nær. 

MENNT stóð á sínum tíma að ýmsum verkefnum eða hélt utan um þau, s.s. Viku 

símenntunar, UT-ráðstefnur um í upplýsinga- og tæknimennt og Íslandsmót  iðnnema. 

                                                      

3 Dæmi um verkefni sem ekki er fjallað um hér eru tillögur nefndar um eflingu starfsnáms sem skilaði af 

sér á árinu, þar sem fyrst og fremst var fjallað um starfsnám á framhaldsskólastigi og samhengi þess við 

annað nám í formlega skólakerfinu. 

https://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/3625
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Stærsta verkefnið var hins vegar upplýsingavefur um námsframboð. Vefnum var ætlað 

að hýsa upplýsingar um allt nám sem í boði væri á Íslandi eftir að grunnskólanámi lýkur, 

bæði innan hins hefðbundna skólakerfis svo og námskeið sem hægt er að stunda á 

almennum markaði. Það kom hins vegar fljótt í ljós að ekki var fjárhagslegur eða 

rekstrarlegur grundvöllur fyrir rekstur vefsins. Á aðalfundi Menntar í lok nóvember 2007 

var samþykkt að slíta félaginu í ljósi reynslunnar og þeirra miklu breytinga sem orðið 

höfðu á starfsumhverfi Menntar frá stofnun 1998. Félaginu var endanlega slitið í 

september 2008.  

 

Tækniháskóli Íslands 

Í byrjun árs 1999 varð að samkomulagi á milli ASÍ og Samtaka iðnaðarins að samtökin 

samræmdu sjónarmið sín og leituðu eftir samstarfi við menntamálaráðherra um að 

þessir aðilar yfirtækju Tækniskóla Íslands og þróuðu hann yfir á háskólastig. Samtökin 

fengu síðan rannsóknarstofnanir atvinnuveganna og samtök verk- og tæknifræðinga til 

liðs við sig. Með þessu vildu ASÍ og SI efla verk- og tæknimenntun á  háskólastigi en 

varðveita um leið sérkenni Tækniskólans vegna tengsla hans við atvinnulífið og sem val-

kost fyrir fólk úr atvinnulífinu sem vildi sækja sér frekari verk- og tæknimenntun og 

rekstarþekkingu. Þegar til átti að taka var menntamálaráðherra ekki tilbúinn til að gera 

samning við ASÍ, SI og samstarfsaðila þeirra. Árið 2002 var Tækniskólinn færður á 

háskólastig og fékk nafnið Tækniháskóli Íslands. Árið 2005 gerði menntamálaráðherra 

samkomulag við samtök atvinnurekenda og Háskólann í Reykjavík um yfirtöku 

Tækniháskólans og innlimun hans í Háskólann í Reykjavík. 

 

Starfsmenntaráð 

Fulltrúar Alþýðusambandsins og Samtaka atvinnulífsins í Starfsmenntaráði ákváðu árið 

2000 að taka saman „Skýrslu um samstarf aðila vinnumarkaðarins um menntamál″. Í 

inngangi skýrslunnar sem kom út í maí 2001 sagði m.a. um tilgang hennar: 

„ Markmið þessarar greinargerðar er tvenns konar:  

1. Að birta yfirlit um sameiginlega þætti og starfsemi félaga og samtaka í atvinnulífinu 

um menntamál, sérstaklega í samvinnu Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands 

Íslands.   

2. Að gera tillögu um aukna samvinnu atvinnurekenda og launafólks í menntamálum. 

Hér er um að ræða yfirlit sem vonast er til að geti orðið handhægt gagn til að nota við 

frekari uppbyggingu starfsmenntunar hér á landi.″  

Í lok skýrslunnar er sett fram framtíðarsýn ASÍ og SA varðandi samstarf þeirra að 

menntamálum. Þar segir m.a.:  

http://www.asi.is/media/312586/skyrsla_asi_sa_2001_menntamal.doc
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„Samtök atvinnurekenda og launafólks hafa á undanförnum árum lagt áherslu á 

framgang menntunar, ekki síst starfsmenntunar, bæði innan og utan hins opinbera 

menntakerfis. Atvinnulífið þarf að geta treyst á öflugt menntakerfi til þess að þróast í 

takt við kröfur nútímans. Þetta er í samræmi við hraðfara alþjóðavæðingu.″  

Þá er fjallað um áherslur ASÍ og SA í menntamálum. Talin eru upp í 6 liðum hver 

sameiginleg verkefni  aðila vinnumarkaðarins á sviði menntamála ættu að vera. Loks 

segir:  

„Samtök atvinnurekenda og launafólks munu njóta góðs af skipulegra samstarfi á sviði 

menntamála.  Markmið nást auðveldar og tilkostnaður minnkar.  Ávinningurinn er ekki 

eingöngu atvinnurekenda og launafólks heldur einnig „viðskiptavina“ þeirra: stjórnvalda, 

skóla, félaga og fyrirtækja í menntageiranum.  Samskipti og boðskipti einfaldast og 

hlutverk skýrast.  Skrifræðið minnkar.″ 

 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins - FA 

Um sama leyti og skýrsla ASÍ og SA kom út (Skýrsla um samstarf aðila vinnumarkaðarins 

um menntamál) fór fram mikil umræða innan stjórnar MFA um starfsemina og hvaða 

leiðir væru færar til þess að efla hana og þá á hvaða sviðum. Stjórn MFA lagði fram 

hugmyndir að samstarfi fræðslumiðstöðva í atvinnulífinu undir vinnuheitinu 

„Fræðslumiðstöð atvinnulífsins″. Markmiðið var að samhæfa krafta þeirra fræðsluaðila 

og sjóða, sem verkalýðshreyfingin á aðild að. Helsta inntak hugmyndanna var að byggja 

upp nýtt fyrirtæki sem væri þjónustufyrirtæki fyrir allar starfandi fræðslumiðstöðvar og 

sjóði aðila vinnumarkaðarins. Hlutverk fyrirtækisins væri að miðla námskeiðum milli 

eignaraðila og bjóða uppá námskeið á almennum sviðum, s.s. tungumál, tölvur og 

tómstundanám.  

Til þess að mynda kjarna í Fræðslumiðstöðinni yrði allt námsframboð á vegum Mímis – 

Tómstundaskólans og MFA að undanskyldri félagslegri fræðslu lagt inn í 

Fræðslumiðstöðina. Hugmyndirnar voru fyrst kynntar fyrir forystumönnum 

verkalýðshreyfingarinnar og síðan starfsmönnum og forsvarsmönnum fræðslumiðstöðva 

sem eru á samningssviði ASÍ og fengu þær allstaðar góð viðbrögð. Í því ljósi var ákveðið 

að kynna forystu Samtaka atvinnulífsins og Samtaka iðnaðarins hugmyndirnar með ósk 

um viðræður um frekari útfærslu. 

Við frágang á samkomulagi við stjórnvöld í tengslum við  frestun á endurskoðun 

kjarasamninga í desember 2001 lagði ASÍ mikla áherslu á að ríkisstjórnin myndi tryggja 

fjármagn til reksturs Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.  Í kjölfar þess gaf ríkisstjórnin út 

yfirlýsingu um eflingu starfsmenntunar:  

„Ríkisstjórnin mun í samstarfi við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins beita 

sér fyrir endurskipulagningu á starfsfræðslu í atvinnulífinu. Markmið er bæði að auka 

framboð á starfsfræðslu og tryggja starfsemina. Samhliða því verði þessum málum 

http://www.asi.is/media/312586/skyrsla_asi_sa_2001_menntamal.doc
http://www.asi.is/media/312586/skyrsla_asi_sa_2001_menntamal.doc
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komið í fastari skorður með skilvirkari samvinnu þeirra aðila sem sinna þessum 

verkefnum."  

Yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar fylgdu vilyrði um umtalsverðan fjárstuðning til verkefnisins 

ef af samstarfinu yrði. 

Strax í byrjun janúar 2002 óskaði ASÍ eftir formlegum viðræðum við atvinnurekendur um 

stofnun Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins ehf.  Jafnframt fór á næstu vikum og 

mánuðum fram mikil umræða og stefnumótunarvinna á vettvangi ASÍ, þar sem mikill 

fjöldi einstaklinga, fulltrúar frá nánast öllu fræðslustarfi hreyfingarinnar auk ASÍ, tók 

þátt. Út úr þessari vinnu komu ákveðnar tillögur sem samþykktar voru á vettvangi ASÍ 

sem umræðugrundvöllur.  

Í viðræðunum við Samtök atvinnurekenda kom fram nokkur áherslumunum, einkum 

vegna þess að fulltrúar SA vildu ekki taka þátt í samkeppnisrekstri í námskeiðahaldi.  

Samkomulag náðist hins vegar um að stofna sameiginlega Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 

á þeim grunni sem lýst er í samþykktum fyrir FA ehf.: 

,,Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. er samstarfsvettvangur Alþýðusambands Íslands 

(ASÍ) og Samtaka atvinnulífsins (SA) um fullorðins- og starfsmenntun á íslenskum 

vinnumarkaði í samstarfi við aðrar sameiginlegar fræðslustofnanir á vegum 

aðildarsamtaka ASÍ og SA. Meðal hlutverka FA er að efla framboð á námstækifærum fyrir 

fólk á vinnumarkaði með litla formlega grunnmenntun, nýbúa o.fl., svo og önnur 

verkefni sem hafa almenna samfélagslega skírskotun. FA er miðstöð kennslufræðilegrar 

ráðgjafar og þróunar á starfssviði sínu.„ 

Síðan er tekið upp í samþykktunum hvernig ná megi þessum markmiðum. 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. var formlega stofnuð í lok árs 2002. FA er alfarið í 

eigu ASÍ og SA að jafn stórum hluta og skipa samtökin 6 manna stjórn, 3 frá hvorum 

aðila. 

Í apríl 2003 var síðan gerður þjónustusamningur milli menntamálaráðuneytisins annars 

vegar og Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins fyrir hönd 

Fræðslumiðstöðvarinnar hins vegar um verkefni og fjárframlög til eflingar og 

endurskipulagningar á starfsfræðslu í atvinnulífinu, í samræmi við yfirlýsingu 

ríkisstjórnarinnar frá 13. desember 2001. 

Í tengslum við endurskoðun kjarasamninga í nóvember 2005 gaf ríkisstjórnin út sérstaka 

yfirlýsingu um sérstakt átak í menntamálum, í samvinnu við aðila vinnumarkaðarins, til 

að efla starfs- og endurmenntun ófaglærðra og einstaklinga með litla menntun, 

jafnframt því að bæta stöðu erlends vinnuafls í íslensku samfélagi: 

Í fyrsta lagi var ákveðið að fela Fræðslumiðstöð atvinnulífsins að útbúa námsefni og 

þjálfa leiðbeinendur í íslenskukennslu fyrir útlendinga.  

Í öðru lagi var gert ráð fyrir sérstökum framlögum úr ríkissjóði til að greiða fyrir 

námskeiðahald og endurmenntun einstaklinga á vinnumarkaði sem leggja stund á nám 
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sem byggir á námskrám sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur vottað og 

menntamálaráðuneytið staðfest. Símenntunarmiðstöðvum, sem starfræktar eru um 

land allt, var falið að annast þetta nám. 

Í þriðja lagi var gert ráð fyrir áframhaldi samstarfi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og 

menntamálaráðuneytisins um mat á raunfærni. 

Í fjórða lagi var ákveðið að efla náms- og starfsráðgjöf fyrir ófaglærða og þá sem litla 

menntun hafa. menntamálaráðuneytið og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins fengu það 

hlutverk að ákveða hvernig því starfi yrði best fyrir komið og fengu 

símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni mikilvægt hlutverk í þeim efnum. 

Í tengslum við endurskoðun kjarasamninga í júní 2006 gaf ríkisstjórnin enn á ný út 

yfirlýsingu um frekara fjármagn til eflingar endur- og eftirmenntunar. Þá skildi verja 

fjármagni til námskeiðahalds og endurmenntunar fyrir einstaklinga sem stunda nám í 

vottuðum námsleiðum Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Þá átti einnig að efla 

raunfærnimat og náms- og starfsráðgjöf fyrir einstaklinga sem lokið höfðu hluta náms á 

skipulögðum starfsnámsbrautum, í samstarfi við fræðslumiðstöðvar iðnaðarins. Einnig 

átti að efla símenntamiðstöðvar ASÍ á höfuðborgarsvæðinu. 

Nýr þjónustusamningur var gerður í ársbyrjun 2006 milli menntamálaráðuneytisins og  

Alþýðusambands Ísland og Samtaka atvinnulífsins f.h. Fræðslumiðstöðvarinnar þar sem 

sagði að aðilar hefðu ákveðið að efna til víðtæks samstarfs um símenntun á íslenskum 

vinnumarkaði. Samstarfið náði til þróunar nýrra aðferða til að efla þekkingu og færni 

fólks á vinnumarkaði sem og framkvæmdar samstarfsverkefna. Samstarf þetta byggði á 

yfirlýsingum ríkisstjórnarinnar frá 13. desember 2001 og 15. nóvember 2005 og 

sameiginlegri stefnumörkun þessara aðila. 

Í tengslum við gerð frumvarps til laga um framhaldsfræðslu sem varð að lögum 2010 

varð samkomulag að útvíkka aðildina að Fræðslumiðstöð atvinnulífsins þannig að hún 

næði til markhóps FA, bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði. Til viðbótar við 

ASÍ og SA eiga nú BSRB, Samband íslenskra sveitarfélaga og fjármálaráðuneytið aðild að 

Fræðslumiðstöðinni. Þá var í lok árs 2010 gerður nýr þjónustusamningur milli 

menntamálaráðuneytisins og Fræðslumiðstöðvarinnar, sem var endurnýjaður í lok árs 

2015 og um leið undirrituð sérstök samstarfsyfirlýsing aðila vinnumarkaðarins og 

menntamálaráðherra. 

 

Mímir – símenntun ehf. 

Samhliða stofnun Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (FA) var Mímir – símenntun ehf. 

stofnuð til að yfirtaka og þróa námskeiðahald í almennri fullorðinsfræðslu og 

starfsmenntun sem áður var hjá MFA og Mími – Tómstundaskólanum, eins og áður er 

vikið að.  Samkomulag varð milli ASÍ og SA um að ASÍ stæði eitt að stofnun Mímis – 

símenntunar ehf., en að gerður yrði samstarfssamningur við FA um framkvæmd 

einstakra námskeiða ásamt sambýli og samrekstri á einstaka þáttum starfseminnar.  

http://frae.is/media/81264/Thjonustusamningur-2015.pdf
http://frae.is/media/81264/Thjonustusamningur-2015.pdf
http://frae.is/media/79785/Samstarfsyfirlysing.pdf
http://frae.is/media/79785/Samstarfsyfirlysing.pdf
http://frae.is/
http://www.mimir.is/
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Samhliða þessu bauð ASÍ fulltrúum Reykjavíkur, Hafnarfjarðar og Kópavogs til viðræðna 

um stofnun Símenntunarmiðstöðvar höfuðborgarsvæðisins með sameiningu námsflokka 

sveitarfélaganna og Mímis – símenntunar ehf.  Þær viðræður leiddu ekki til þeirrar 

niðurstöðu sem ASÍ stefndi að. Hins vegar voru gerðir samstarfssamningar á milli Mímis 

og Reykjavíkurborgar, Garðabæjar, Seltjarnarness og Mosfellsbæjar, um að Mímir sinni 

íslenskukennslu fyrir útlendinga sem búa í þessum sveitarfélögum. 

Starfsemi Mímis – símenntunar hefur einkum verið þríþætt undanfarin ár. Í fyrsta lagi  

hefur Mímir boðið upp á náms- og starfsráðgjöf, námskeið og raunfærnimat á grundvelli 

samninga og úthlutunar úr Fræðslusjóði. Í öðru lagi tungumálanám fyrir útlendinga með 

samningum við menntamálaráðuneytið. Í þriðja lagi þróunarstarf í framhaldsfræðslu og 

tungumálanám fyrir Íslendinga.  

 

Lög um framhaldsfræðslu 

Auk þess sem aðilar vinnumarkaðarins áttu samræðu og samstarf sín á milli um 

starfsmenntamálin undir síðustu aldamót, tók Alþýðusambandið þátt í samræðu og 

samstarfi á vettvangi stjórnvalda. Þannig má segja að aðdragandinn að setningu laga um 

framhaldsfræðslu hafi verið tvíþættur, annars vegar í samskiptum aðila 

vinnumarkaðarins sem m.a. leiddu til stofnunar Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, og 

hinsvegar samskipti aðila vinnumarkaðarins, stjórnvalda og annarra hagaðila sem einnig 

leiddu til stofnunar MENNTAR. 

Árið 1998 var skipuð nefnd á vegum menntamálaráðuneytisins um fimm ára átak í 

símenntun, sem aðilar vinnumarkaðarins áttu aðild að. Nefndin átti frumkvæði að 

umræðu og ýmsum verkefnum á því sviði og má þar m.a. nefna Viku símenntunar. 

Nefndin lauk störfum á árinu 2004 og skilaði af sér skýrslu með tillögum um framhaldið4.  

Sama ár skipaði menntamálaráðherra nýja verkefnisstjórn sem falið var að vinna á þeim 

grundvelli sem nefndin um átak í símenntun hafði lagt. Verkefnisstjórnin skilaði tillögum 

sínum til menntamálaráðherra 2006. Þar var m.a. lagt til að sérstök lög yrðu sett sem 

tryggðu fullorðnum einstaklingum, sem hætt hafa í námi, rétt til að ljúka námi við hæfi á 

framhaldsskólastigi. Í skýrslu verkefnisstjórnar var lagt til að einstaklingum stæði til boða 

að ljúka viðurkenndu, einingabæru námi sem tryggði viðkomandi rétt til áframhaldandi 

náms, þ.e. náms á framhalds- eða háskólastigi. Þá var lagt til að viðurkenndir 

fræðsluaðilar fengju greidd nemendaígildi fyrir þá nemendur sem kysu að nýta sér 

annað tækifæri til náms. Einnig taldi verkefnisstjórnin brýnt að einstaklingum stæði til 

boða raunfærnimat eða stöðupróf og að þeir sem hæfu nám að nýju á grundvelli 

laganna ættu kost á námslánum sér til framfærslu á námstímanum. 

                                                      

4 Hægt er að nálgast skýrsluna á vef mennta- og menningarmálaráðuneytisins með því að fara inn á 

útgáfuskrá og leita að „skýrsla verkefnisstjórnar um símenntun“. 

http://www.asi.is/media/312585/simenntun_2006.doc
http://www.asi.is/media/312585/simenntun_2006.doc
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Í aðdraganda kjarasamninganna á milli ASÍ og SA sem undirritaðir voru 17. febrúar 2008 

voru menntamálin ofarlega á dagskrá. Í áherslum sem forysta ASÍ lagði fram  í viðræðum 

við stjórnvöld undir yfirskriftinni „Sáttmáli um efnahagslegt jafnvægi og félagslegt 

réttlæti“ voru m.a. kröfur um að sett yrði stefna sem í fælist að ekki verði fleiri en 10% á 

vinnumarkaði án viðurkenndrar starfs- eða framhaldsmenntunar árið 2020. Þá yrðu 

framlög til starfsmenntunar og fullorðinsfræðslu aukin umtalsvert í áföngum og að sett 

yrðu lög um fullorðinsfræðslu. 

Í yfirlýsingu stjórnvalda sem birt var 17. febrúar var áherslum ASÍ mætt í öllum helstu 

atriðum. Þar með talið að sett yrðu lög um fullorðinsfræðslu. Frumvarp um 

framhaldfræðslu var síðan unnið sumarið og haustið 2008 í ágætu samstarfi við ASÍ og 

SA og lagt fram á Alþingi í desember 2008. Ekki tókst að afgreiða málið á því þingi.  

Frumvarpið um framhaldsfræðslu var aftur lagt fram lítt breytt á haustþingi 2009. 

Í umsögn ASÍ um frumvarpið segir m.a.: Alþýðusamband Íslands (ASÍ) vill í upphafi árétta 

að það hefur lengi verið skoðun sambandsins að mikilvægt væri að setja sérstaka 

rammalöggjöf um framhaldsfræðslu (fullorðinsfræðslu). Nægir í því sambandi að benda 

á tillögur verkefnisstjórnar um símenntun frá árinu 2004, sem ASÍ átti aðild að, og 

yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tengslum við gerð kjarasamninga á almennum 

vinnumarkaði 17. febrúar 2008. Frumvarpið felur í sér viðurkenningu á mikilvægi þess að 

fólk, sem komið er út á vinnumarkaðinn, hafi tækifæri til að auka þekkingu sína og færni, 

einkum að fólk með litla formlega viðurkennda menntun fái annað tækifæri til náms. 

Jafnframt felst í frumvarpinu viðurkenning á þörf launafólks og fyrirtækja fyrir eftir- og 

endurmenntun og nýsköpun til að mæta breyttum kröfum atvinnulífsins. Í frumvarpinu 

og athugasemdunum sem með því fylgja, felst mikilvæg viðurkenning á því samstarfi 

sem aðilar vinnumarkaðarins hafa þróað með sér á sviði menntamála, á vettvangi 

heildarsamtakanna, í einstaka starfs- og atvinnugreinum og í samstarfi við fleiri aðila í 

símenntunarmiðstöðvunum. Alþýðusamband Íslands leggur ríka áherslu á að með lögum 

um framhaldsfræðslu verði réttur og möguleikar launafólks til menntunar efldir og 

treystir frekar en nú er. Jafnframt verði mikilvægt hlutverk aðila vinnumarkaðarins 

staðfest og styrkt í þeim mikilvæga málaflokki sem framhaldsfræðslan, og þ.m.t. grunn-, 

endur- og eftirmenntun á vinnumarkaði, er fyrir einstaklingana, atvinnulífið og 

samfélagið allt. 

Frumvarpið var afgreitt frá Alþingi sem lög um framhaldsfræðslu nr. 27, vorið 2010 og 

ná þau til vinnumarkaðarins alls, bæði almenna og opinbera. Samkvæmt 10. gr. laganna 

á Alþýðusambandið 2 fulltrúa af 9 í stjórn Fræðslusjóðs. Hlutverk fræðslusjóðs er að 

ráðstafa þeim framlögum sem Alþingi ákveður í fjárlögum hverju sinni. Úthlutanir 

Fræðslusjóðs greinast í meginatriðum í þrennt samkvæmt úthlutunarreglum sem 

ráðherra staðfestir:  

   a. framlög til fræðsluaðila til að mæta kostnaði við kennslu og námskeiðahald, 

   b. framlög til að mæta kostnaði við raunfærnimat og náms- og starfsráðgjöf, 

   c. styrkveitingar til nýsköpunar- og þróunarverkefna í framhaldsfræðslu. 

http://www.althingi.is/lagas/145a/2010027.html
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Þá var með þjónustusamningi á milli menntamálaráðuneytisins og þeirra aðila sem 

standa að Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ákveðið að FA annast umsýslu með 

Fræðslusjóði og fjárreiðum hans. Núgildandi samningur nær til ársloka 2021. 

 

Verkefnahópur um fullorðins- og framhaldsfræðslu 

Í lok maí 2015 skilaði verkefnahópur um framhaldsfræðslu, sem skipaður var í lok árs 

2014 með þátttöku fulltrúa stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins, tillögum sínum 

ásamt greinargerð. Í tillögunum er fjallað um helstu verkefni og álitamál sem 

framhaldsfræðslan stendur frammi fyrir og hvernig best sé að takast á við þau. Þar er 

m.a. fjallað um uppbyggingu og helstu verkfæri framhaldsfræðslunnar, hvaða markhópi 

hún eigi að þjóna og hvernig megi auka möguleika fólks, sem er eldra en 18 ára og komið 

er út á vinnumarkaðinn, til að fá viðurkennda færni sína og afla sér frekari menntunar. 

Tillögurnar eru mjög í anda þeirra áherslna sem Alþýðusambandið og aðildarsamtök 

þess hafa sett fram í málaflokknum. 

Meginniðurstaða verkefnahópsins er að framhaldsfræðslukerfið byggi á traustum grunni 

og vinni almennt vel að þeim markmiðum sem því hafa verið sett. Því standi ekki efni til 

þess að gera meginbreytingar á kerfinu. Ef horft er til þess að hlutfall Íslendinga á 

aldrinum 25–64 ára, sem ekki hafa formlega framhaldsmenntun, fari úr 30% niður í 10% 

fyrir 2020 er samt langt í land. 

Tryggja þarf meira fjármagn til framhaldsfræðslunnar en nú er og efla enn frekar þróun 

og stuðning innan kerfisins. 

Framhaldsfræðslukerfið byggir á samstarfi þriggja mikilvægra stoða sem eru: 

1. Fræðslusjóður 

2. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 

3. Símenntunarmiðstöðvar og fleiri fræðsluaðilar 

Fræðslusjóður úthlutar fjármunum til fræðsluaðila í samræmi við skilmála sjóðsins, 

samþykkta af mennta- og menningarmálaráðherra. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins vinnur 

náið með Fræðslusjóði og fræðsluaðilum við að halda utan um og þróa 

framhaldsfræðslukerfið. Framhaldsfræðslan er samvinnuverkefni stjórnvalda og samtaka 

launafólks og atvinnurekenda, byggð á grunni vinnu aðila vinnumarkaðarins áður en lög 

um framhaldsfræðslu voru sett. Lagt er til að áfram verði byggt á samstarfi 

framangreindra aðila. 

Framhaldsfræðslukerfinu er ætlað að bjóða þeim sem ekki hafa lokið 

framhaldsskólanámi annað tækifæri til náms. Þetta verkefni er á ábyrgð atvinnulífsins 

alls og stjórnvalda. Sérstaklega er horft til verk- og starfsnáms sem byggir á hæfnikröfum 

starfa. Til að sinna meginhlutverki kerfisins hafa verið þróuð þrjú verkfæri: 

1. Náms- og starfsráðgjöf er anddyrið að raunfærnimati og vottuðum námsleiðum.  

file:///C:/Users/halldorg/Downloads/skyrsl_verkefnah_fullor%25C3%25B0_framhaldsfr_2015%20(5).pdf
file:///C:/Users/halldorg/Downloads/skyrsl_verkefnah_fullor%25C3%25B0_framhaldsfr_2015%20(5).pdf
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2. Raunfærnimat er öflugt verkfæri. Lagt er til að raunfærnimat verði þróað markvisst 

fyrir sem flest störf í helstu starfsgreinum og gerð um það áætlun sem fylgt verði.  

3. Vottaðar námsleiðir. Þróa þarf áfram fjölbreytt nám í samstarfi við atvinnulífið. 

Framhaldsfræðslukerfið þarf að geta vaxið og dafnað þannig að það styðji markmið um 

aukna menntun og hærra menntunarstig. Mikilvægt er að auka samstarf og 

samræmingu, þar sem það á við, milli framhaldsskóla og framhaldsfræðslunnar, einkum 

mat á námi á milli kerfa.  

Tillögur verkefnahópsins að úrbótum: 

Vottun og viðurkenning: Gæði náms skipta miklu máli fyrir alla nemendur. 

Aðalnámskrá: Verkefnahópurinn leggur til að samin verði aðalnámskrá fyrir 

framhaldsfræðsluna þar sem skilgreind verði helstu hugtök til samræmis við önnur 

skólastig og að mörkuð verði skýr stefna um mat á námi milli kerfa.  

Aðgerðaáætlun og fjármögnun: Til að tryggja framgang ofnagreindra tillagna leggur 

verkefnahópurinn fram aðgerðaáætlun til næstu 5 ára. Markmið aðgerðaáætlunarinnar 

eru eftirfarandi: 

1. Þróa áfram grunnþjónustuþætti framhaldsfræðslunnar þannig að þeir svari þörfum 

markhópsins og atvinnulífsins. 

2. Koma á samþættu og skilvirku ferli við viðurkenningu og gæðavottun 

framhaldsfræðsluaðila. 

3. Framhaldsfræðslan miðist við þarfir fullorðinna einstaklinga á vinnumarkaði en ekki 

við ákveðinn aldur. 

4. Samin verði aðalnámskrá fyrir framhaldsfræðsluna til samræmis við aðrar 

menntastoðir. 

 

Starfshópur um menntun og atvinnusköpun  

Haustið 2011 tók til starfa starfshópur um menntun og atvinnusköpun ungs fólks á 

grundvelli þingsályktunar sem samþykkt var á Alþingi í júní sama ár.  Í skipunarbréfi 

starfshópsins kemur fram að hlutverk hans sé að móta aðgerðaráætlun sem skuli 

samþætta áherslur í mennta- og atvinnustefnu stjórnvalda með áherslu á að greina 

menntunarþörf atvinnulífsins, auka vægi starfsnáms í íslensku menntakerfi og þróa nýjar 

fjölbreyttar námsleiðir. Afraksturinn af starfi hópsins, umfjöllun og tillögur birtust í 

skýrslu hópsins um samþættingu menntunar og atvinnu í nóvember 2012 undir heitinu 

„Allir stundi nám og vinnu við sitt hæfi“. Í fyrri hluta hennar er greining á nokkrum 

lykilatriðum er varða tengsl menntunar og atvinnulífs hér á landi og umfjöllun um helstu 

áskoranir sem hópurinn telur að takast þurfi á við svo styrkja megi þessi tengsl. Í seinni 

hlutanum eru kaflar með tillögum til úrbóta er varða skilvirkari menntastefnu, aukið 

vægi verk- og tæknináms og samstarf atvinnulífs og skóla.  

https://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Menntahopur-tilloguskjal-121112.pdf
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Í tillögum hópsins er lögð áhersla á úrbætur er varða skilvirkari menntastefnu, aukið 

vægi verk- og tæknináms og bætt samstarf atvinnulífs og skóla. Bent er á að eitt af 

markmiðum stefnunnar Ísland 2020 er að hlutfall Íslendinga 25-64 ára sem ekki hafa 

formlega framhaldsmenntun lækki úr 30% í 10% fyrir árið 2020. Til að þetta geti orðið að 

raunveruleika þarf skilvirkni í menntakerfinu að aukast verulega, brotthvarf að minnka 

auk þess sem gera þarf stórátak í að auka menntun þeirra sem nú starfa á vinnumarkaði 

og hafa aðeins lokið grunnskólanámi. Hér er um gríðarlegt verkefni að ræða sem kallar á 

að á næstu 8 árum verða 30 þúsund einstaklingar sem nú eru á vinnumarkaði eða í 

atvinnuleit að útskrifast með framhaldsskólamenntun. Tillögur hópsins eru síðan raktar í 

28 liðum. 

 

Vinnustaðanámssjóður 

Vinnustaðanámssjóður er starfræktur samkvæmt lögum nr. 71/2012 um 

vinnustaðanámssjóð. Tilurð sjóðsins má rekja til kröfu sem aðilar vinnumarkaðarins 

höfðu lengi haft gert þá kröfu að fyrirtækjum yrði gert fjárhagslega auðveldara fyrir að 

taka nemendur á framhaldsskólastigi og starfsnámi í vinnustaðanám.  

Markmið styrkja til vinnustaðanáms eða starfsþjálfunar er að hvetja fyrirtæki og 

stofnanir til þess að taka við nemendum sem stunda vinnustaðanám sem hluta af námi á 

framhaldsskólastigi og gera þeim kleift að ljúka tilskildu vinnustaðanámi samkvæmt 

aðalnámskrá framhaldsskóla. Styrkir til vinnustaðanáms eru veittir á grundvelli 

ákvörðunar um framlög á fjárlögum hvers árs. 

Rétt til að sækja um styrk til að annast nemendur í starfsnámi, eiga fyrirtæki og stofnanir 

sem uppfylla almenn skilyrði gildandi reglugerðar um námssamninga og starfsþjálfun 

um hæfi til þess að annast nemendur í starfsnámi. Þeir skulu hafa á að skipa hæfum 

tilsjónaraðila sem ber ábyrgð á námi nemanda á vinnustað.   

Styrkupphæðin fyrir árið 2016 er kr. 12.000 á viku á hvern nemanda. Styrkur fyrir hvern 

nemanda er veittur að hámarki til 48 vikna fyrir árið allt, þó aldrei lengur en sem nemur 

þeim heildartíma sem krafist er í vinnustaðanámi fyrir viðkomandi nám. Styrkirnir hafa 

farið lækkandi að raungildi undanfarin ár og hefur verkalýðshreyfingin gagnrýnt þessa 

þróun og lagt áherslu á að upphæðin verði hækkuð þannig að fyrirtæki verði frekar 

tilbúin til að taka nemendur, enda stendur skortur á vinnustaðanámi mörgum 

nemendum fyrir þrifum. 

 

Hæfniþrep NQF/EQF 

Með lögum um framhaldsfræðslu frá árinu 2010 eru námslok innan formlega 

menntakerfisins og námskrár innan framhaldsfræðslu tengdar við hæfniþrep sem eru 

skilgreind með hliðsjón af þeirri hæfni sem nemandi á að búa yfir við lok hvers þreps.  

Þrjátíu Evrópulönd, þ.m.t. Ísland, vinna að því að tengja sín hæfniþrep við evrópska 

http://www.althingi.is/lagas/145a/2012071.html
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hæfnirammann. Markmiðið með hæfnirammanum er að hann endurspegli menntakerfi 

hvers lands og gefi kerfisbundna lýsingu á námslokum innan formlega menntakerfisins 

frá grunnskóla til háskóla, ásamt vottaðs náms innan framhaldsfræðslu.  

Fulltrúar atvinnulífs á Íslandi hafa, allt frá upphafi umræðna um íslenskan hæfniramma, 

lagt áherslu á að hæfniramminn stuðli að hreyfanleika á vinnumarkaði m.a. með 

samanburð milli landa í huga og til að tryggja betur að samræmi sé milli mismunandi 

námsloka og þarfa atvinnulífsins. Samkvæmt framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er 

evrópski hæfniramminn (EQF) settur fram í því skyni að stuðla að hreyfanleika milli landa 

og hreyfanleika á vinnumarkaði en einnig til að stuðla að og styðja við ævimenntun.  

Vinnuhópur um hæfniramma fyrir framhaldsfræðslu hefur verið starfandi síðan í 

september 2013 og hefur fulltrúi ASÍ tekið þátt í þeirri vinnu.  Hópurinn var settur saman 

að beiðni mennta – og menningarmálaráðuneytisins, eftir að aðilar framhaldsfræðslu 

höfðu gert  athugasemdir við 7 þrepa ramma (NQF) sem birtist á vef ráðuneytisins.  

Athugasemdir sem bárust, snérust fyrst og fremst um fjölda þrepa og að ekki væri tekið 

nægjanlegt tillit til óformlegs náms. Hæfniramminn þarf að vera einfaldur og skýr og 

rúma allt nám, sama  hvar það fer fram og hæfnikröfur allra starfa.   Óskað var eftir meiri 

samráði við hagsmunaaðila utan formlega skólakerfisins til að tryggja sameiginlegt 

eignarhald og víðtæka notkun rammans.   Hlutverk vinnuhópsins var að þróa almenn 

hæfniviðmið í framhaldsfræðslu, flokka þau á hæfniþrep eftir þörfum og spegla þau inn í 

hæfniramma um íslenskt menntakerfi.   

Niðurstöður vinnuhóps um hæfniramma í framhaldsfræðslu voru m.a. að fjölga þrepum 

úr sjö í átta með því að greina fyrsta þrepið í tvennt (sbr. EQF), en með því telur 

hópurinn að skýrari samfella verði í uppbyggingu þrepa og hann rúmi fjölbreytt námslok, 

óháð því hvar og hvernig hæfni hefur verið aflað.  Námslok í framhaldsfræðslu hafa hins 

vegar ekki verið skilgreind.  Jafnframt var lögð áhersla á almennara orðalag á 

þrepalýsingum, sem styður við hæfniuppbyggingu einstaklinga á vinnumarkaði og getur 

náð yfir allt menntakerfi landsins, formlegt sem óformlegt. Breytingar á orðalagi í tillögu 

vinnuhópsins snéru að því að gera hann atvinnulífstengdari. Þannig nýtist ramminn 

betur til að auðvelda samtal milli atvinnulífs og skóla. Hópurinn skilaði inn greinargerð til 

mennta- og menningarmálaráðuneytis, í febrúar 2015.  

Sú breyting varð á fyrirkomulagi þessarar vinnu við hæfnirammann, að í lok árs 2014 árs 

ákvað ráðuneytið að fela Rannís yfirumsjón með áframhaldandi vinnu.  Nýir vinnuhópar 

voru skipaðir, einn vinnuhópur sem fjallar um 1. þrepið, annar sem fjallar um fjórða 

þrepið og svo ráðgjafarhópur.  Í þessa vinnuhópa voru kallaðir til aðilar allra skólastiga, 

fullorðinsfræðsluaðilar og hagsmunaaðilar.  Þeirri vinnu er ekki lokið en markmið 

vinnuhópanna er að ná fram sameiginlegri sýn og móta tillögur að heildstæðum 

hæfniramma.    
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Verkefnishópur um fagháskólanám 

Alþýðusambandið og aðildarsamtök þess hafa lengi sýnt fagháskólanámi mikinn áhuga. 

Þann áhuga má rekja til þeirrar skoðunar samtakanna að það skorti verulega á 

menntunarúrræði á háskólastigi, þar sem áhersla er einkum lögð á hagnýta verk- og 

tæknimenntun og aðra starfsmenntun fyrir atvinnulífið og þá einstaklinga sem þar 

starfa. Um leið verði opnaðar greiðar leiðir til áframhaldandi náms fyrir þá einstaklinga 

sem velja verk- og starfsnám af ýmsu tagið á framhaldsskólastigi til að sækja sér í 

framhaldinu frekari menntun ef og þegar áhugi og hvati er til þess og byggja þá á því 

námi sem þegar er lokið. Slíkt sé í reynd nauðsynleg forsenda þess að hægt verði að tala 

um jafngildi verk- og starfsnáms og bóknáms, þótt fleira þurfi einnig að koma til.  

Þá hefur af hálfu ASÍ verið lögð áhersla á að forsenda farsællar uppbyggingar og reksturs 

náms á fagháskólastigi sé að hvoru tveggja verði gert að frumkvæði atvinnulífsins og 

þeirra sem þar starfa í góðu samstarfi við menntastofnanir í landinu, bæði innan 

formlega menntakerfisins og endur- og símenntunarstofnana sem byggðar hafa verið 

upp í nánum tengslum við atvinnulífið.   

Í tengslum við gerð kjarasamninga vorið 2015 gaf ríkisstjórnin út yfirlýsingu  gagnvart 

aðilum vinnumarkaðarins sem m.a. fól í sér að tryggja fjármagn til að hefja vinnu við að 

skilgreina fagháskólastig og hvernig það gæti tengist bæði framhalds- og háskólakerfinu. 

Í apríl 2016 hófst síðan vinna sérstaks verkefnishóps um fagháskólanám eftir að ASÍ og 

SA höfðu ítrekað gert kröfur um að stjórnvöld efndu fyrirheit sín. 

Í seinni hluta ágúst 2016 fjallaði verkefnishópurinn um drög að skýrslu og tillögum 

hópsins. Ágreiningur varð í hópnum um tillögurnar og setti samstarfsnefnd háskólanna 

sig á móti þeim. Í framhaldinu fóru í gang viðræður sem höfð að markmið að ná sáttum í 

málinu. Í þeim viðræðum lagið fulltrúi ASÍ áherslu á að atvinnulífið (þ.e. samtök 

launafólks og fyrirtækjanna) gegndu lykilhlutverki varðandi greiningu á þörf fyrir 

fagháskólanám og forgangsröðun verkefna. Og jafnframt að atvinnulífið hefði ásamt 

ráðuneytinu forræði yfir þeim fjármunum sem settir yrðu í þróunarverkefni á sviði 

fagháskólanáms. Niðurstaða fékkst þar sem fallist var á framangreindar kröfur, með því 

skilyrði að atvinnulífið legði til ákveðna fjármuni í þróunarstarfið á móti tvöföldu 

framlagi stjórnvalda. 

Tillaga verkefnis til ráðherra er svohljóðandi: 

A.    Þróunarverkefni 

Farið verði af stað með fagháskólanám sem þróunarverkefni árið 2017 og a.m.k 5 

mismunandi námsleiðir verði skilgreindar til þróunar og innleiðingar.  Þeim er ætlað 

að verða fyrirmynd almenns fagháskólanáms varðandi form náms og innihald.  

 

B.    Samstarfsráð um fagháskólanám 

Ráðherra skipi formlegan samráðsvettvang sem heiti samstarfsráð um fagháskóla-

nám þeirra aðila sem nú skipa verkefnishóp um fagháskólanám auk Sambands 

íslenskra sveitarfélaga. Ráðherra skipar formann. 
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Samstarfsráðið hafi eftirfarandi verksvið: 

 Að skilgreina frekar markmið með þróunarverkefninu og einstökum 

þáttum þess 

 Að leggja fram tillögu um kostnað og fjármögnun fagháskólanáms til 

framtíðar fyrir maí 2018 

 Að leggja fram tillögu um hvaða nám verði fagháskólanám og geti fari 

af stað árið 2017 og 2018 á grundvelli greiningar og forgangsröðunar 

atvinnulífsins í samráði við háskóla, framhaldsskóla og aðrar 

menntaveitur 

 Að vinna að skilgreiningu á raunfærnimati á háskólastigi og gera tillögu 

að innleiðingu þess 

Samstarfsráðið kýs úr sínum hópi fimm manna hóp sem auk formanns 

samstarfsráðsins mynda verkefnisstjórn sem ber ábyrgð á framkvæmd 

þróunarverkefnisins gagnvart samstarfsráðinu og ráðherra. Þar skal aðild 

stéttarfélaga, atvinnurekenda, framhaldsskóla, háskóla og ráðuneytis tryggð. 

 

3.    Þróunarsjóður 

Ríkið og atvinnulífið (SA, ASÍ, BSRB) stofni sameiginlegan þróunarsjóð til að fjármagna 

þróunarverkefnið fyrir vorönn 2017 og skólaárið 2017-2018. Um sé að ræða 

einskiptisaðgerð en framtíðarfjármögnun fagháskólanáms fari eftir tillögum 

samstarfsráðsins um framtíðarskipan námsins. 

 

Samstarf um starfsmenntun og framhaldsfræðslu á Evrópuvísu 

Ráðgjafarnefnd um starfsmenntamál (ACVT) 

Alþýðusamband Íslands á fulltrúa í ráðgjafarnefnd Evrópusambandsins (ESB) um 

starfsmenntamál.  Ráðgjafarnefndin er skipuð fulltrúum aðildarríkja ESB og EES, þremur 

fulltrúum frá hverju landi, frá stjórnvöldum, samtökum launafólks og atvinnurekenda. 

Ráðgjafarnefndin fundar að jafnaði tvisvar ári, í byrjun vetrar og síðla vors. Hlutverk 

ráðgjafarnefndarinnar er að vera framkvæmdastjórn, öðrum stofnunum ESB og 

aðildarríkjunum til ráðgjafar um starfsmenntamál. Ljóst er að hafa má margvíslegt gagn 

af þessu samstarfi, bæði til að afla upplýsinga og læra af því sem er að gerast í Evrópu á 

sviði starfsmenntunar og tengjast því sem þar er að gerast. Aðild að nefndinni gefur 

góða innsýn inn í það sem helst er á döfinni á Evrópuvísu í menntamálum og þá einkum 

á sviði starfsmenntunar og þjálfunar. 

Genfarskólinn 

Genfarskólinn er félagsmálaskóli á vegum norrænu verkalýðshreyfingarinnar sem hefur 

það hlutverk að kynna starfsemi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar - ILO og árlegt 

vinnumálaþing sem haldið er í Genf í Sviss.  Aðild að Genfarskólanum eiga MFA 

samböndin í Svíþjóð, Noregi, Danmörku, Finnlandi og Íslandi. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0223&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0223&from=EN
http://geneveskolan.org/index.php/is/
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Genfarskólinn hefur verið starfræktur frá því árið 1931. Frá árinu 1972 hafa íslenskir 

nemendur sótt skólann árlega, einn frá aðildarsamtökum ASÍ og einn frá BSRB.  ASÍ á 

einn fulltrúar í stjórn skólans. 

 

Næstu skref 

Mikil þróun og mikilvægar breytingar hafa orðið á umhverfi starfsmenntunar og 

fullorðinsfræðslu á síðustu misserum og árum. Samstarf samtaka launafólks og 

atvinnurekenda hefur vaxið að umfangi og dýpkað, hvort heldur litið er til heildarinnar 

eða stefnumótunar og framkvæmdar starfsmenntunar í einstaka starfs- og 

atvinnugreinum á sviði grundvallarstarfsmenntunar og endur- og eftirmenntunar. 

Jafnframt hefur fjármagn til þessa málaflokks farið vaxandi frá aldamótum, bæði frá 

stjórnvöldum og frá atvinnulífinu og launafólki beint. Þá hefur þeim verkfærum sem 

verkalýðshreyfingin og samtök atvinnurekenda hafa yfir að ráða í þessum málaflokki 

fjölgað og þau verið bætt. 

Verkalýðshreyfingin, á vettvangi heildarsamtakanna, landssambanda og einstakra 

aðildarfélaga, stendur nú frammi fyrir mikilvægu verkefni. Hún þarf að skerpa á 

áherslum sínum og skoðunum, og fylgja því síðan eftir í samráði við samtök atvinnurek-

enda og stjórnvöld með hvaða hætti við getum best nýtt þær aðstæður sem við höfum 

skapað og þau fjölmörgu verkfæri sem við ráðum yfir. Markmiðið er skýrt. Að efla 

starfsmenntun og fullorðinsfræðslu og treysta þannig stöðu félagsmanna okkar á 

vinnumarkaði og auka lífsgæði þeirra. 

Fyrir liggur að útfæra betur og árétta áherslur verkalýðshreyfingarinnar m.a. á 

eftirtöldum sviðum og fylgja þeim síðan eftir af festu. 

 Stefnumótun í framhaldsfræðslu. Mikilvægt er að fylgja eftir greiningu og 

tillögum verkefnahóps um fullorðins- og framhaldsfræðslu. Ljóst er að 

framhaldsfræðslan er á ákveðnum tímamótum og nauðsynlegt er að draga 

lærdóm af reynslunni og móta sýn til framtíðar. Þetta snýr bæði að inntaki og 

skipulagi framhaldsfræðslunnar og samstarfi og verkaskiptingu þeirra stofnana 

og aðila sem koma að málaflokknum. 

 Alþýðusambandið tekur þátt í að útfæra og fylgja frekar eftir bókun samtaka 

verslunar og skrifstofufólks og verkafólks með kjarasamningunum 2015. 

Verkefnið snýst um að efla menntun þessara hópa og að hún skili sér í bættum 

kjörum. Mikilvægur þáttur í því verkefni er að þróa og  innleiða raunfærnimat á 

móti störfum í atvinnulífinu, gefa síðan starfsflóki tækifæri til að byggja frekari 

hæfni ofan á þann grunn og fá hana viðurkennda.  

 Alþýðusambandið hefur í samstarfi við SA verið leiðandi í umræðu og 

undirbúningi við þróun fagháskólanáms. Mikilvægt er að fylgja eftir af festu því 

samkomulagi sem náðst hefur um að þróa áfram fagháskólanámið og hrinda í 
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framkvæmd með virkri aðkomu og undir forystu þeirra aðildarsamtaka ASÍ sem 

málið varðar. 

 Mikilvægt er að efla frekar samstarf aðila vinnumarkaðarins, fræðsluaðila og 

stofnana á þeirra vegum og formlega skólakerfisins, bæði á framhaldsskóla- og 

háskólastigi. Markmiðið er ekki síst að efla verk- og starfsmenntun á öllum 

stigum og auka fjölda þeirra sem hefja nám í iðngreinum. 

 Ræða þarf á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar hvernig efla megi enn frekar 

samstarf um menntamál, og þá einnig með samtökum opinberra starfsmanna, 

með það að markmiði að tryggja betur en nú er, áhrif verkalýðshreyfingarinnar 

og þeirra sjónarmiða sem hún stendur fyrir, á uppbyggingu og þróun menntunar 

á næstu árum, bæði í formlega og óformlega menntakerfinu. 

 Móta þarf sýn verkalýðshreyfingarinnar og þeirra menntastofnana sem hún 

stendur að, á hvernig samstarfi íslenskra aðila á Evrópuvettvangi verði best 

háttað á sviði menntunar. 
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Aðkoma verkalýðshreyfingarinnar að nefndum, ráðum 

og stofnunum í starfsmenntun og fullorðinsfræðslu 

 

Hér fer á eftir stutt yfirlit um stofnanir, nefndir, samtök og sjóði,  þar sem 

Alþýðusamband Íslands  og aðildarsamtök og félög þess eiga formlega hlut að máli. Í 

flestum tilfellum er um að ræða samstarf við samtök atvinnurekenda og oft einnig 

stjórnvöld. Ýmist er um að ræða samráð og upplýsingamiðlun, fjárveitingar og styrki, 

áhrif á fræðsluframboð og á þróun námsbrauta og námsefnis, rekstur á námi eða allt 

þetta. Mest af þessari fræðslu er á sviði endur- og eftirmenntunar, fullorðins- og 

framhaldsfræðslu, en það er þó ekki algilt.  

Á þessu yfirliti er fyrst vikið að starfi á heildarvettvangi. Síðan er fjallað um 

starfsmenntun í tilteknum starfs- og atvinnugreinum. Þá er fjallað um staðbundið 

fræðslustarf, símenntamiðstöðvar (og fræðslunet). Loks er vikið að alþjóðlegu samstarfi 

sem verkalýðshreyfingin tekur þátt í á sviði  starfsmenntunar og fullorðinsfræðslu. 

 

Á vettvangi heildarsamtakanna 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. er samstarfsvettvangur aðila vinnumarkaðarins um 

fullorðins- og framhaldsfræðslu á íslenskum vinnumarkaði í samstarfi við Fræðslusjóð 

starfsmenntasjóði, menntastofnanir atvinnulífsins og símenntunarmiðstöðvar.  

Stofnað: Árið 2002. 

Aðild: Miðstjórn ASÍ tilnefnir 3 af 8 stjórnarmönnum og einn varamann.  

Nánari upplýsingar: www.frae.is. 

 

Fræðslusjóður 

Hlutverk Fræðslusjóðs er að stuðla að því að til séu viðeigandi námstækifæri fyrir 

einstaklinga með stutta formlega skólagöngu að baki og taka þátt í að skapa skilyrði fyrir 

einstaklinga til að nýta slík námstækifæri. 

Stofnað: 2010 - Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010. 

Aðild: Alþýðusambandið á 2 fulltrúa í stjórn Fræðslusjóði af 9 og jafn marga til vara. 

Nánari upplýsingar: www.frae.is.  

 

Vinnustaðanámssjóður 

Hlutverk vinnustaðanámssjóðs er að bæta stöðu starfsmenntunar og stuðla að eflingu 

vinnustaðanáms með því að:  

a. auðvelda nemendum að ljúka tilskildu námi samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla,  

http://www.frae.is/
http://www.althingi.is/lagas/145a/2010027.html
http://www.frae.is/
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b. koma til móts við kostnað fyrirtækja og stofnana af vinnustaðanámi og 

c. auðvelda fyrirtækjum og stofnunum að taka nemendur á náms- eða 

starfsþjálfunarsamning. 

Stofnað: 2012 - Lög um vinnustaðasjóð nr. 71/2012. 

Aðild: Alþýðusambandið á 1 fulltrúa í stjórn Vinnustaðanámsjóðs af 9. 

Nánari upplýsingar: https://www.rannis.is/sjodir/menntun/vinnustadanamssjodur/  

 

Mímir – símenntun ehf. 

Mímir-símenntun er alfarið í eigu Alþýðusambands Íslands. 

Tilgangur félagsins er að reka alhliða mennta- og fræðslustarfsemi. Bein starfsemi Mímis 

er að mestu bundin höfuðborgarsvæðinu, en frumkvæði og starf að þróun nýrra 

námsleiða nýtist í framhaldsfræðslunni um land allt.  

Stofnað: Árið 2002. 

Aðild: Miðstjórn ASÍ skipar 5 menn í stjórn og 3 til vara.  

Nánari upplýsingar: www.mimir.is.  

 

Vísinda- og tækniráð 

Vísinda- og tækniráð hefur það hlutverk að efla vísindarannsóknir, vísindamenntun og 

tækniþróun í landinu í því skyni að treysta stoðir íslenskrar menningar og auka sam-

keppnishæfni atvinnulífsins. Vísinda- og tækniráð starfar skv. lögum nr. 2/2003.  

Nánari upplýsingar: https://www.forsaetisraduneyti.is/vt/.  

Aðild: ASÍ skipar tvo fulltrúa í ráðið og 2 varamenn. 

 

Á vettvangi starfs- og atvinnugreina 

Fjölmargar fræðslustofnanir starfs- og atvinnugreina hafa verið stofnaðar á liðnum 

áratugum. Um er að ræða sameiginleg verkefni samtaka launafólks og atvinnurekenda í 

viðkomandi greinum sem jafnframt skipa stjórnir þeirra. Grundvöllurinn undir rekstur 

þessara fræðslumiðstöðva eru eftirmenntunarsjóðir sem fá fjármagn með greiðslum 

sem eru hluti af launakostnaði fyrirtækja og oft einnig greiðslum beint frá launamönnum 

í formi endurmenntunargjalds. 

Hér á eftir eru aðilarnir flokkaðir í tvennt:  

Fræðslumiðstöðvar, þar sem byggð hefur verið upp fræðslustarfsemi og rekin er eigin 

menntastofnun. Í mörgum þessara stofnana starfa fleiri eða færri fagnefndir, 

námsnefndir og endurmenntunarsjóðir sem sjá um einstök fagsvið. 

Starfsmenntasjóðir, þar sem fyrst og fremst er um að ræða þróunarstarf og miðlun 

fjármuna til verkefna og styrkja á sviði starfsmenntunar, sem aðrir aðilar sjá um. 

Í báðum tilvikum er starfsemin fjármögnuð með framlögum frá atvinnulífinu, 

starfsmenntagjaldi. 

http://www.althingi.is/lagas/143b/2012071.html
https://www.rannis.is/sjodir/menntun/vinnustadanamssjodur/
http://www.mimir.is/
http://www.althingi.is/lagas/145a/2003002.html
https://www.forsaetisraduneyti.is/vt/
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Fræðslumiðstöðvar starfs- og atvinnugreina 

Iðan – fræðslusetur 

Hlutverk Iðunnar er að bæta hæfni fyrirtækja og starfsmanna í byggingar-, málm-, og 

prentiðnaði, matvæla- og veitingagreinum og bílgreinum. Iðan tók til starfa á árinu 2006 

með sameiningu fjögurra fræðslumiðstöðva í iðnaði: Menntafélags byggingariðnaðarins, 

Fræðslumiðstöðvar málmiðnaðarins, Prenttæknistofnunar og Fræðsluráðs hótel- og 

matvælagreina. Í lok árs 2006 var síðan gengið frá samkomulagi um að Fræðslumiðstöð 

bílgreina sameinaðist Iðunni.  

Stofnað: 2006. 

Aðild: 5 fulltrúar launamanna af 10 í stjórn. 

Nánari upplýsingar: www.idan.is. 

 

Rafiðnaðarskólinn -Eftirmenntunarnefndir í rafiðnaði   

Eftirmenntunarnefndir í rafiðnaði eru 5 og hlutverk þeirra er að skilgreina fræðsluþörf, 

námsbrautir og námsfyrirkomulag sem svari þörfum atvinnulífsins á hverjum tíma og 

hafa frumkvæði að fræðsluframboði og þróun starfsfræðslu hver á sínu sviði. 

Til að ná fram settum markmiðum reka nefndirnar sameiginlega Rafiðnaðarskólann sem 

stofnaður var 1985. 

Stofnað: 1975. 

Aðild: 9 fulltrúar launamanna af 18 í skólanefnd Rafiðnaðarskólans. 

Nánari upplýsingar: www.raf.is.  

 

Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins  

Menntamálaráðuneytið, Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins og sveinsprófsnefndir í 

rafiðnaði hafa gert með sér samning vegna umsýslu sveinsprófa og námssamninga í 

rafiðngreinum. Í samningnum er Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins falin umsýsla 

sveinsprófa, eftirlit með gerð og framkvæmd námssamninga í rafiðngreinum.  

 

Starfsmenntasjóðir 

Landsmennt  

Meginhlutverk Landsmenntar er að stuðla að stuðningsverkefnum og þróunar- og 

hvatningaraðgerðum í starfsmenntun fyrir verkafólk á landsbyggðinni. Fyrirtæki geta í 

samstarfi við stéttarfélög og ein og sér sótt um styrki til Landsmenntar til þess að þróa 

og setja af stað námskeið fyrir sitt fólk. Aðalmarkmið sjóðsins er að treysta stöðu 

einstaklinga á vinnumarkaði og bæta samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja.  Aðildarfélög 

Landsmenntar eru í dag 23 félög SGS á landsbyggðinni. 

Stofnað: 2000 í kjölfar samkomulags milli Samtaka atvinnulífsins og Starfsgreinasam-

bandsins. 

http://www.idan.is/
http://www.raf.is/
http://www.landsmennt.is/
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Aðild: 3 fulltrúar launamanna af 6 í stjórn. 

Nánari upplýsingar: www.landsmennt.is.  

 

Starfsafl  

Starfsafl hefur að markmiði að byggja upp símenntun á almennum vinnumarkaði, 

starfsfólki og fyrirtækjum til hagsbóta. Félagsmenn Eflingar - stéttarfélags, 

Verkalýðsfélagsins Hlífar og Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis geta 

sótt um starfsmenntastyrk til sjóðsins. Fyrirtæki innan Samtaka atvinnulífsins geta sótt 

um styrk til að vinna sérstök starfsmenntaverkefni í samvinnu við aðildarfélög Starfsafls.  

Stofnað: 2000 í kjölfar samkomulags Eflingar, Hlífar, Verkalýðs – og sjámannafélags 

Kelavíkur og nágrennis, og Samtaka atvinnulífsins. 

Aðild: 3 fulltrúar launamanna af 6 í stjórn. 

Nánari upplýsingar: www.starfsafl.is.  

 

Starfsmenntasjóðir verslunar- og skrifstofufólks   

Markmið sjóðanna 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. Allir félagsmenn VR og félagar innan LÍV geta sótt um starfsmenntastyrk 

til sjóðsins. Um tvo sjóði er að ræða. Annar sjóðurinn byggir á samkomulagi á milli VR, 

Landssambands íslenzkra verzlunarmanna og Samtaka atvinnulífsins frá árinu 2000. Hinn 

sjóðurinn byggir á kjarasamningi á milli VR, Landssambands íslenzkra verzlunarmanna og 

Samtaka verslunarinnar frá árinu 2000. 

Stofnaðir: 2000. 

Aðild: Stjórnir beggja sjóðanna eru þannig samansettar að 3 eru fulltrúar launafólks af 6 í 

stjórn. 

Nánari upplýsingar: www.starfsmennt.is.  

 

Sjómennt  

Markmið Sjómenntar er að treysta stöðu sjómanna á vinnumarkaði með því að gefa 

þeim kost á að efla og endurnýja þekkingu sína og gera þá hæfari til að takast á við ný og 

breytt verkefni. Helstu verkefni Sjómenntar eru m.a. að styrkja starfstengt og almennt 

nám og námskeið fyrir sjómenn. 

Stofnað: Árið 2002 í kjölfar samkomulags milli Samtaka atvinnulífsins, Landssambands ís-

lenskra útvegsmanna  og Sjómannasambands Íslands (SSÍ). 

Aðild: 3 fulltrúar launamanna af 6 í stjórn. 

Nánari upplýsingar: www.sjomennt.is. 

 

Ríkismennt  

Meginhlutverk Ríkismenntar er að stuðla að þróunar- og hvatningaraðgerðum í 

starfsmenntun fyrir félagsmenn aðildarfélaga Starfsgreinasambands Íslands (utan 

Eflingar, Hlífar og VSFK sem eru með sérstakan sjóð) sem starfa hjá ríkinu og stofnunum 

þess. Stofnanir geta í samstarfi við stéttarfélög sótt um styrki til Ríkismenntar til þess að 

http://www.landsmennt.is/
http://www.starfsafl.is/
http://www.starfsafl.is/
http://www.starfsmennt.is/
http://www.starfsmennt.is/
http://www.sa.is/frettir/frett_nanar.asp?id=457
http://www.sjomennt.is/
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þróa og setja af stað námskeið fyrir sitt fólk. Aðalmarkmið sjóðsins er að treysta stöðu 

einstaklinga á vinnumarkaði og efla starfsemi stofnana ríkisins. Skrifstofa Landsmenntar 

hefur umsjón með starfsemi Ríkismenntar SGS skv. þjónustusamningi þar um.  

Stofnað: Árið 2005. 

Aðild: 2 fulltrúar launamanna af 4 í stjórn. 

Nánari upplýsingar: www.landsmennt.is. 

 

Sveitamennt SGS og LN  

Er fræðslusjóður Launanefndar sveitarfélaga og aðildarfélaga SGS á landsbyggðinni (utan 

Eflingar, stéttarfélags, Verkalýðsfélagsins Hlífar og Verkalýðs- og sjómannafélags 

Keflavíkur og nágrennis). Tilgangur Sveitamenntar er að stofna og reka sameiginlegan 

starfsmenntunarsjóð fyrir aðila kjarasamnings Starfsgreinasambands Íslands og 

Launanefndar sveitarfélaga.  

Stofnað: Tók til starfa í ársbyrjun 2007. 

Aðild: 2 fulltrúar launamanna af 4 í stjórn. 

Gerður hefur verið þjónustusamningur við Landsmennt um rekstur og umsjón.  

Nánari upplýsingar: www.sveitamennt.is.   

 

Flóamennt 

Flóamennt er starfsmenntasjóður Hlífar, Eflingar og VSFK, fyrir þá starfsmenn sem starfa 

hjá ríkinu og á hjúkrunarheimilum og sjálfseignarstofnunum.  Sjóðurinn hefur það að 

markmiði annars vegar að efla starfs- og símenntun starfsmanna og hins vegar að auka 

möguleika stofnana á að þróa starfssvið sitt.  

Stofnað: Tók til starfa 2005. 

Aðild: 3 fulltrúar launafólk af 6 í stjórn. 

http://efling.is/fraedslumal/stofnana-og-fyrirtaekjastyrkir/   

 

Nokkuð er um að stofnaðir hafi verið fræðslusjóðir með staðbundnu samstarfi 

stéttarfélaga og tengt einstökum stéttarfélögum og atvinnurekenda á svæðinu, sem sjá 

um eða annast starfsmenntun tiltekinna hópa starfsmanna.  

Dæmi um þetta eru: Fræðslusjóður Eflingar - stéttarfélags og Reykjavíkurborgar, 

Fræðslusjóður Eflingar - stéttarfélags og Kópavogs og Seltjarnarness. Námskeiðssjóður 

Verkalýðsfélagsins Hlífar, starfsmenntasjóður fyrir þá sem starfa hjá Hafnarfjarðarbæ, 

Garðabæ, ásamt starfsmönnum hjá Samtökum sjálfstæðra skóla (SSSK). 

Starfsmenntasjóður Vl. og sjóm.f. Keflavíkur og nágrennis vegna starfsmanna hjá 

Reykjanesbæ. 

 

 

 

 

http://www.landsmennt.is/
http://www.sveitamennt.is/
http://efling.is/fraedslumal/stofnana-og-fyrirtaekjastyrkir/
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Starfsgreinanefnd og starfsgreinaráð 

 

Starfsgreinanefnd skv. lögum um framhaldsskóla 

Formenn starfsgreinaráða skipa sérstaka starfsgreinanefnd, ásamt formanni og 

varaformanni sem eru skipaðir án tilnefningar. Hlutverk starfsgreinanefndar er að vera 

ráðherra til ráðgjafar um stefnumótun í starfsnámi og framkvæmd starfsnáms, að vera 

vettvangur samráðs og samræmingar milli starfsgreinaráða, og að veita álit á skiptingu 

og flokkun starfsgreina milli starfsgreinaráða. 

Stofnað: 2008 - Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008 

Aðild: Fulltrúar Alþýðusambandsins og aðildarsamtakanna sem eru formenn og 

varaformenn starfsgreinaráða. 

Nánari upplýsingar: www.menntamalaraduneyti.is.  

 

Starfsgreinaráð 

Starfsgreinaráðin starfa á vettvangi Menntamálaráðuneytisins að málefnum 

námsbrauta, t.d. að endurskoðun námsskrár, þróun fræðslunnar, upplýsingamiðlun og 

tillögugerð o.s.frv. Aðallega snerta störf starfsgreinaráðanna fræðslu á 

framhaldsskólastigi í iðngreinum og sambærilegum sérsviðum, en það er ekki algilt. 

Sumar námsbrautirnar ná inn á svið almennrar fræðslu, og aðrar ná inn á háskólastig.  

Stofnað: 1996 - Reglugerð nr. 475/2001 um skipun starfsgreinaráða. 

Aðild: Í starfsgreinaráðunum sitja að jafnaði 7 fulltrúar, þar af 6 skipaðir af samtökum 

launafólks og atvinnurekenda.  

Nánari upplýsingar: http://www.menntamalaraduneyti.is. 

 

Hér að neðan eru taldir fulltrúar samtaka launafólks í starfsgreinaráðunum:  

 

Starfsgreinaráð bygginga- og mannvirkjagreina. 

Aðild: 2 fulltrúar tilnefndir af Samiðn, 1 fulltrúi tilnefndur af Starfsgreinasambandi 

Íslands, 1 fulltrúi tilnefndur sameiginlega af Múrarasambandi Íslands, Sveinafélagi 

pípulagningamanna og Veggfóðrarafélagi Reykjavíkur.  

Starfsgreinaráð farartækja- og flutningsgreina. 

Aðild: 2 fulltrúar tilnefndir af Samiðn, 1 fulltrúi tilnefndur af Starfsgreinasambandi 

Íslands. 

Starfsgreinaráð heilbrigðis- og félagsgreina. 

Aðild: 2 fulltrúar tilnefndir af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, 1 fulltrúi tilnefndur af 

Starfsgreinasambandi Íslands.  

Starfsgreinaráð hönnunar- og handverksgreina. 

Aðild: 1 fulltrúi tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands.  

Starfsgreinaráð matvæla-, veitinga- og ferðaþjónustugreina. 

http://www.menntamalaraduneyti.is/
http://menntamalaraduneyti.is/
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Aðild: 2 fulltrúar tilnefndir af Matvís, 1 fulltrúi tilnefndur af Landssambandi íslenskra 

verslunarmanna, 1 fulltrúi tilnefndur af Starfsgreinasambandi Íslands. 

Starfsgreinaráð málm-, véltækni- og framleiðslugreina. 

Aðild: 2 fulltrúar tilnefndir af Samiðn, 1 fulltrúi tilnefndur af Starfsgreinasambandi 

Íslands. 

Starfsgreinaráð rafiðngreina. 

Aðild: 3 fulltrúar tilnefndir af Rafiðnaðarsambandi Íslands.  

Starfsgreinaráð sjávarútvegs- og siglingagreina. 

Aðild: 1 fulltrúi tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands, 1 fulltrúi 

tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands, 1 fulltrúi tilnefndur af Starfsgreinasambandi 

Íslands, 1 fulltrúi tilnefndur af Vélstjórafélagi Íslands. 

Starfsgreinaráð skrifstofu- og verslunargreina. 

Aðild: 1 fulltrúi tilnefndur af Landssambandi íslenskra verslunarmanna, 1 fulltrúi 

tilnefndur af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, 1 fulltrúi tilnefndur af Sambandi 

íslenskra bankamanna. 

Starfsgreinaráð snyrtigreina. 

Aðild: 1 fulltrúi tilnefndur af Samiðn. 

Starfsgreinaráð uppeldis- og tómstundagreina. 

Aðild: 2 fulltrúar tilnefndir af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, 1 fulltrúi tilnefndur af 

Starfsgreinasambandi Íslands. 

Starfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina. 

Aðild: 1 fulltrúi tilnefndur af Blaðamannafélagi Íslands, 1 fulltrúi tilnefndur af Félagi 

bókagerðarmanna, 1 fulltrúi tilnefndur af Félagi grafískra teiknara. 

 

Starfsfræðslunefnd fiskvinnslunnar  

Starfsfræðslunefnd fiskvinnslunnar var stofnuð í kjölfar samkomulags aðila 

vinnumarkaðarins og stjórnvalda árið 1986.  Helsta hlutverk nefndarinnar er að veita 

ráðgjöf um starfsmenntun í fiskvinnslu. 

Stofnað: Árið 1986. 

Aðild: 2 fulltrúar launafólks af 6 í stjórn. 

Nánari upplýsingar: www.atvinnuvegaraduneyti.is. 

 

Símenntunarmiðstöðvar 

Úti um land starfa símenntunarmiðstöðvar/fræðslunet sem sameiginlegt átak félaga 

launafólks, atvinnurekenda, sveitarfélaga og skóla. Þær njóta fjárhagslegs stuðnings frá 

hinu opinbera. Hlutverk símenntamiðstöðvanna er að auðvelda íbúum á viðkomandi 

svæði símenntun og þátttöku í námi af ýmsu tagi bæði í formi styttri almennra 

námskeiða, endurmenntunarnámskeiða og starfstengdra námskeiða. 

http://sjavarutvegsraduneyti.is/interpro/sjavarutv/sjavarutv.nsf/pages/s-nefnd
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/


 31 

Símenntunarmiðstöðvarnar eru aðilar að KVASIR, samtökum fræðslu- og 

símenntunarmiðstöðva. 

  

Farskólinn  - miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra 

Stofnað: Árið 1992 

Aðild: 1 fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar í stjórn af 5. 

Nánari upplýsingar: www.farskolinn.is.    

 

Fræðslumiðstöð Vestfjarða 

Stofnað: Árið 1999. 

Aðild: 1 fulltrúi frá stéttarfélögunum í stjórn af 5. 

Nánari upplýsingar: www.frmst.is.   

 

Þekkingarsetur Þingeyinga 

Stofnað: Árið 2006 (Sameining Fræþings og Þekkingarseturs) 

Aðild: 1 fulltrúi frá stéttarfélögunum í stjórn af 8. 

Nánari upplýsingar: www.hac.is. 

 

Austurbrú 

Stofnað 2012. 

Aðild: 1 fulltrúi frá stéttarfélögunum á austurlandi í í stjórn af 5. 

Nánari upplýsingar: http://www.austurbru.is/is/menntun-rannsoknir.  

Austurbrú er arftaki Þekkingarseturs Austurlands sem stofnað var árið 1998. 

 

Fræðslunet Suðurlands 

Stofnað: Árið 1999. 

Aðild: 1 fulltrúi frá stéttarfélögunum í stjórn af 5. 

Nánari upplýsingar: www.sudurland.is/fs/. 

 

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum 

Stofnað: Árið 1997. 

Aðild: 1 fulltrúi frá stéttarfélögunum í stjórn af 5 (Mímir - símenntun á áheyrnarfulltrúa). 

Nánari upplýsingar: www.mss.is.  

 

Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar - Símey 

Stofnað: Árið 2000. 

Aðild: 2 fulltrúi frá stéttarfélögunum í stjórn af 7.  

Nánari upplýsingar: www.simey.is. 

 

Símenntunarmiðstöð Vesturlands 

Stofnað: Árið 1999. 

Aðild: 1 fulltrúi frá stéttarfélögunum í stjórn af 6. 

http://www.farskolinn.is/
http://www.frmst.is/
http://www.frmst.is/
http://www.hac.is/
http://www.austurbru.is/is/menntun-rannsoknir
http://www.fna.is/
http://www.sudurland.is/fs
http://www.sudurland.is/fs/
http://www.mss.is/
http://www.mss.is/
http://www.simey.is/
http://www.simey.is/
http://www.simenntun.is/
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Nánari upplýsingar: www.simenntun.is.  

 

Viska - Fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja  

Stofnað: Árið 2003. 

Aðild: 1 fulltrúi frá stéttarfélögunum í stjórn af 5. 

Nánari upplýsingar: www.viska.eyjar.is.  

Auk svæðisbundnu símenntunarmiðstöðvanna sem gerð er grein fyrir hér að ofan hafa 

nokkur stærstu sveitarfélögin rekið starfsemi á svið símenntunar og fullorðinsfræðslu. 

Námsflokkar Reykjavíkur stóðu lengi fyrir öflugri starfsemi. Þeir hafa nú dregið verulega 

saman seglin. Þá má einnig nefna Námsflokka Hafnarfjarðar (Miðstöð símenntunar í 

Hafnarfirði). 

 

Alþjóðlegt samstarf um menntamál 

Ráðgjafarnefnd um starfsmenntamál (ACVT) 

Alþýðusamband Íslands á fulltrúa í ráðgjafarnefnd Evrópusambandsins (ESB) um 

starfsmenntamál.  Ráðgjafarnefndin er skipuð fulltrúum aðildarríkja ESB og EFTA-EES, 

þremur fulltrúum frá hverju landi, frá stjórnvöldum, samtökum launafólks og 

atvinnurekenda. Ráðgjafarnefndin fundar að jafnaði tvisvar ári, í byrjun vetrar og síðla 

vors. Hlutverk ráðgjafarnefndarinnar er að vera framkvæmdastjórn og öðrum 

stofnunum ESB til ráðgjafar um menntamál. Ljóst er að hafa má margvíslegt gagn af 

þessu samstarfi, bæði til að afla upplýsinga og læra af því sem er að gerast í Evrópu á 

sviði starfsmenntunar og tengjast því sem þar er að gerast. Aðild að nefndinni gefur 

góða innsýn inn í það sem helst er á döfinni á Evrópuvísu í menntamálum og þá einkum 

á sviði starfsmenntunar og þjálfunar.  

 

Evrópusamband verkalýðsfélaga (ETUC) og fagsambönd 

Alþýðusamband Íslands á aðild að Evrópusambandi verkalýðsfélaga (ETUC) sem staðið 

hefur fyrir öflugu starfi að stefnumótun um menntamál á Evrópuvísu og tilnefnir fulltrúa 

í nefndir og ráð á vegum ESB á þessu sviði. Þá rekur ETUC eigin fræðslustofnun ETUI sem 

býður upp á nám af ýmsu tagi sem flest fellur að vísu undir það að teljast félagsleg 

fræðsla. Nánari upplýsingar: www.etuc.org/en.  

 

ABF i Norden 

Mímir-símenntun á aðild að Fræðslusamtökum verkalýðshreyfingarinnar á 

Norðurlöndum - ABF i Norden. Áhersla er lögð á alþýðufræðslu, fullorðinsfræðslu og 

starfsmenntun. Norrænu fræðslusamböndin hafa einnig komið að félagslegri fræðslu.  

Viðfangsefnin eru fyrst og fremst að stuðla að fræðslu- og menningarstarfi á norrænum 

vettvangi. Árlega er haldið námskeið, þar sem unnið er að hugmyndum um norræn 

http://www.simenntun.is./
http://www.simenntun.is/
http://www.viska.eyjar.is/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0223&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0223&from=EN
http://www.etuc.org/en.
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Jonkopings-lan/Om-ABF/ABF-i-Norden-och-varlden/
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samstarfsverkefni. Styrkir eru veittir til verkefnanna úr sjóði, sem norræna 

ráðherranefndin styrkir árlega. Mímir-símenntun á 1 fulltrúa í stjórn. 

Sömu aðilar eru einnig meðlimir í EURO-WEA, sem eru Evrópusamtökin og IFWEA, sem 

er alþjóðasambandið.  

 

Genfarskólinn.  

MFA/fræðsludeild ASÍ tekur þátt í starfi Genfarskólans sem er rekinn ABF i Norden í 

tengslum við þing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. Skólinn er ætlaður til að efla 

þekkingu talsmanna verkalýðshreyfingarinnar á starfi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 

og alþjóðastarfi verkalýðshreyfingarinnar. 

Að jafnaði sækja 2 fulltrúar íslensks launafólks árlegt námskeið skólans. 

MFA á 1 fulltrúa í stjórn Genfarskólans. 

Nánari upplýsingar: http://www.geneveskolan.org/. 

 

Alþjóðasamstarf um menntamál á vettvangi landssambanda og einstakra 

aðildarfélaga ASÍ 

Auk þess sem að framan greinir eiga einstaka landssambönd og aðildarfélög ASÍ í miklu 

samstarfi á alþjóðavísu, á vettvangi norrænnar-, evrópskrar- og alþjóðlegrar 

verkalýðshreyfingar.  

Þá eiga landssamböndin og landsfélög innan ASÍ aðild að starfs- og atvinnu-

greinafélögum á Evrópuvísu sem taka þátt í eða sinna skipulagi og framkvæmd 

starfsmenntunar og fullorðinsfræðslu fyrir félagsmenn í viðkomandi greinum. 

  

 

http://www.geneveskolan.org/

