
 

Reglur fyrir Starfsmenntunarsjóð Starfsmannafélags Fjarðabyggðar 

 

 

1. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að stuðla að því að félagsmenn afli sér menntunar er miði að því tvennu, að 

þeir verði hæfari starfsmenn og þeim verði auðveldara en ella að leysa störf sín af hendi. 

  

2. gr. 

Tekjur sjóðsins eru framlög sveitarfélaga, ríkissjóðs og annara stofnana samkv. gildandi 

kjarasamningum félaga í STAF eins og þeir kveða á um hverju sinni. Framlagið skal leggja inn á 

reikning Starfsmenntunarsjóðs. 

                                                                                     

3.gr. 

Stjórn sjóðsins er skipuð þremur fulltrúum tilnefndum á aðalfundi félagsins og tveimur til vara. 

Stjórnin skal halda gerðabók vegna funda og halda skrá yfir allar úthlutnarir til félagsmanna. 

 

                                                                                   4. gr. 

 

Fé sjóðsins skal einkum varið til að auðvelda fólki að sækja námskeið og fræðslu tengt sinni 

starfsgrein með því að sjóðurinn taki þátt í að greiða útlagðan kostnað (t.d ferðakostnað, 

námskeiðsgjöld og gistingu) allt að 200 þús á tveggja ára fresti en stjórn getur gert undantekningar 

þar á vegna sérstakra aðstæðna.  Ennfremur er heimilt að sjóðurinn taki þátt í kostnaði af 

námskeiðum innanbæjar eða einstökum fyrirlestrum fyrir starfshópa eða félagsmenn STAF sem 

efnt er til fyrir forgöngu félagsins. Þá er heimilt að styrkja félagsmenn um frístundastyrk allt að kr. 

40 þúsund  árlega vegna námskeiða ( t.d. vegna tómstunda) sem það sækir þó það sé ekki  tengt 

starfi viðkomandi félagsmanns. 

 

5. gr. 

Þeir sem æskja styrks úr sjóðnum skulu senda stjórn sjóðsins útfyllt umsóknareyðublað þar sem 

fram kemur lýsing á því námi sem styrkur skal renna til, áætlaður kostnaður, hvenær fyrirhugað 

er að stunda námið og aðrar þær upplýsingar, sem stjórn sjóðsins telur nauðsynlegar.  Á grundvelli 

þessara upplýsinga tekur stjórn sjóðsins ákvörðun um hvort og þá hversu háan styrk viðkomandi 

umsækjandi skuli fá.   

 

 

 

 



 

                                                6. gr. 

Umsækjandi verður að vera í starfi, bæði þegar hann sækir um styrk og þegar hann notar hann, 

nema að styrkurinn varði endurhæfingu þar sem staða umsækjanda hafi verið lögð niður eða ef 

um elli- eða örorkulífeyrisþega er að ræða. Eftir 6 mánuði í starfi sem er a.m.k. 33 % starfshlutfall 

öðlast félagsmaður réttindi. Réttindi falla niður er félagsmaður hættir að greiða félagsaðild nema 

þegar félagi hættir og fer á eftirlaun eða tekur örorkulífeyri. 

 

 

7. gr. 

Greiðslur úr sjóðnum fara að jafnaði fram eftir að umsækjandi hefur gert grein fyrir kostnaði með 

því að leggja fram frumrit reikninga og ef við á einnig vottorð um launalaust leyfi sjá í grein 6. 

 

                                                                                 

                                                                     8. gr.  

STAF varðveitir Starfsmenntunarsjóðinn og annast bókhald hans án sérstakrar þóknunar og 

færist bókhald hans með bókhaldi félagsins. 

 

 

                                                                       9. gr. 

Ef breyta á reglum Starfsmenntasjóðs þarf að leggja þær breytingar undir aðalfund félagsins og 

þarf meiri hluti fundarmanna að samþykkja breytingarnar til að þær taki gildi. 

 

 

 

 

Reglum breytt og þær samþykktar á aðalfundi 3. apríl 2019. 

 

 

 

  


