Starfsmennt fyrir alla:

Upplýsingar um
greiðslur til sjóðsins:

Mannauðssjóður Samflots er í samstarfi við
fræðslusetrið Starfsmennt um aðild starfsmanna
sveitarfélaga í bæjarstarfsmanna félögum innan
Samflots. Félagsmenn í Samflots félögunum
geta farið beint inn á heimasíðu Starfsmenntar
www.smennt.is og sótt um námskeið eins og
ríkisstarfsmenn, Félagsmönnum að kostnaðarlausu.

Í apríl 2010 var undirritað samkomulag milli
Launanefndar og Samflots bæjarstarfsmanna félaga
um stofnun Mannauðssjóðs Samflots. Sbr. Bókun
3 í kjarasamningi aðila frá 1.12.2008. Greiðslur
launagreiðenda í sjóðinn miðast við 1. mars 2010 og
nema 0,3% af heildarlaunagreiðslum félagsmanna.
Skilagreinar skal senda til Mannauðssjóðs
Samflots. Eftirfarandi launakerfi geta sent
skilagreinar rafrænt:
TOK, Stólpi, H-laun og DK. Skilagreinar berist
á rafrænu formi skv. eftirfarandi:
Skilagreinar á SAL formi (textaskrár), PDF og
exelskjöl sendast á netfangið
mannaudssjodur@samflot.is
Skilagreinar á pappír eru sendar á heimilisfangið:
Mannauðssjóður Samflots.
Aðalstræti 24. 400 Ísafjörður.

Fræðslusetrið Starfsmennt
er samstarfsvettvangur ríkisins og stéttarfélaga
innan BSRB um símenntun og starfsþróun.
Setrið býður upp á fjölbreytt úrval starfstengdra
námsleiða þar sem fræðsluþarfir starfsmanna
ríma við starfsmarkmið stofnana. Námskeiðin
eru haldin um allt land í samstarfi við vinnustaði
og fræðslu aðila í krafti öflugs vefkerfis og faglegs
samstarfsnets. Öll þjónusta Starfsmenntar er
sérsniðin og aðlöguð að þörfum stofnana eða
starfshópa og án endurgjalds fyrir félagsmenn
BSRB, sem hluti af samningsbundnum réttindum þeirra til starfsþróunar.

Mannauðssjóður
Samflots

Greiðslur berist inná reikning:
0156-15-380397. kt. 680510-1210.

Samband íslenskra sveitarfélaga

Mannauðssjóður Samflots
bæjarstarfsmannafélaga
Aðalstræti 24. 400 Ísafirði.
Sími: 456-4407 Fax: 456-4173
Netfang:mannaudssjodur@samflot.is
http://mannaudssjodur.samflot.is

http://mannaudssjodur.samflot.is

Hvað er
Mannauðssjóður Samflots?

Umsóknarferlið:

Hverjir eiga
aðild að sjóðnum?

Markmið sjóðsins er að stofna og reka sameiginlegan
starfsmenntunarsjóð á grundvelli kjarasamnings
Samflots bæjarstarfsmannafélaga og Launanefndar
sveitarfélaga, sbr.bókun 3 í kjarasamningi aðila frá
1. des. 2008.
Mannauðssjóður Samflots veitir styrki til fræðsluverkefna á sviði símenntunar, svo sem vegna
námskeiðs/starfs náms, námsgagnagerðar, útgáfu
á námsefni og undirbúnings starfsmennt unar samkvæmt samþykktum sjóðsins.

Umsókn skal skila til sjóðsins á þar til gerðu
eyðublaði. Stjórn Mannauðssjóðs Samflots afgreiðir fyrst styrkloforð með samningi sem gerður
er á milli stjórnar Mannauðssjóðs og styrkþega.
Að verkefni loknu skal fylla út og skila til
sjóðsstjórnar sérstöku uppgjörs eyðublaði/greinargerð. Fullnaðaruppgjör og greiðsla fer fram að því
loknu.
Allar umsóknir eru teknar fyrir á stjórnarfundum
sem haldnir eru ársfjórðungslega eða eins oft og
þurfa þykir. Sjóðurinn veitir eingöngu styrk vegna
kostnaðar við þátttöku félagsmanna aðildarfélaga
Samflots í því fræðsluverkefni sem umsækjandi
stendur fyrir.

Aðild að sjóðnum eiga félagsmenn aðildarfélaga
Samflots og þau sveitar félög sem og aðrir
aðilar sem Samband íslenskra sveitarfélaga
hefur umboð fyrir á félagssvæðum aðildarfélaga
Samflots. Með samþykki stjórnar kunna aðrir
viðsemjendur aðildarfélaga Samflots sem og
félagsmenn annarra bæjar starfsmannafélaga að
öðlast aðild að sjóðnum. Skilyrði fyrir úthlutun
er að launagreiðendur standi í skilum við sjóðinn.

Hverjir geta sótt um í sjóðinn?
Þeir sem geta sótt um styrk til sjóðsins eru
sveitarfélög, stofnanir og aðrir vinnuveitendur sem
greiða í sjóðinn og aðildarfélög Samflots. Stjórn
sjóðsins getur að eigin frumkvæði sett sjálf á
laggirnar verkefni fyrir aðila að sjóðnum.

Hvernig er sótt um í sjóðinn?
Umsækjendur skulu fylla út þar til gert umsóknareyðublað þar sem kemur m.a. fram lýsing á því
fræðsluverkefni sem sótt er um fyrir, skipulag
verkefnisins, efnisinntak, áætluð framkvæmd, kostnaðaráætlun, aðrir styrkir og framlag umsækjanda.
Umóknir er hægt að nálgast hjá öllum aðildarfélögum
og heimasíðu sjóðsins.

Stofnfélagar eru: Samband íslenskra sveitarfélaga
kt. 550269-4739, Borgartúni 30, 105 Reykjavík
fyrir hönd þeirra sveitarfélaga og annarra aðila
sem hún hefur samningsumboð fyrir og eftirtalin
aðildarfélög Samflots:
Félags opinberra starfsmanna á Austurlandi,
Félags opinberra starfsmanna á Suðurlandi,
Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum,
Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu,
Starfsmannafélags Fjallabyggðar,
Starfsmannafélags Fjarðabyggðar,
Starfsmannafélags Hafnarfjarðar,
Starfsmannafélags Húsavíkur,
Starfsmannafélags Mosfellsbæjar,
Starfsmannafélags Seltjarnarness,
Starfsmannafélags Skagafjarðar
og Starfsmannafélags Vestmannaeyja.

