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Kynning á sjóðum
Sjúkrasjóður KÍ
Orlofssjóður KÍ
Endurmenntunarsjóðir aðildarfélaga
VON FG/SÍ, VÍS FL/FSL, STFT og VÍS
FF/FS
Ólöf S. Björnsdóttir, þjónustustjóri sjóða

Sjúkrasjóður KÍ
• Sameiginlegur sjóður allra KÍ félaga

• Greiðslur í sjóðinn, 0,75% heildarlauna, koma frá
atvinnurekanda sbr. 7. gr laga nr. 19/1979 og 6. gr. laga nr.
55/1980.
• Styður félagsmenn með greiðsluþátttöku í ýmsum
meðferðum
• Stærsti útgjaldaliður nú eru sjúkradagpeningar

• Stjórn sjóðsins skipuð fulltrúum allra aðildarfélaga KÍ
• Stjórn setur reglur sem fulltrúar sjóða vinna eftir
• Reglur endurskoðaðar árlega, seinni hluta árs

• Álitamál lögð fyrir stjórn
• Bókhald endurskoðað af löggiltum aðila árlega
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Orlofssjóður
• Sameiginlegur sjóður allra KÍ félaga

• Greiðslur í sjóðinn koma frá atvinnurekanda, 0,25%
heildarlauna
• Skv. lögum á Orlofssjóður að standa undir kaupum og
rekstri á orlofshúsum stéttarfélags
• Útvíkkað í tímans rás með breyttum áherslum
• Félagsmaður getur haldið réttindum eftir starfslok (FKE)

• Stjórn sjóðsins skipuð fulltrúum allra aðildarfélaga KÍ
• Stjórn setur reglur sem starfsfólk sjóða vinnur eftir
• Reglur endurskoðaðar árlega, fyrri hluta árs

• Álitamál lögð fyrir stjórn
• Bókhald endurskoðað af löggiltum aðila árlega

Endurmenntunar- og
starfsmenntunarsjóðir KÍ
•Vonarsjóður FG/SÍ
•Vísindasjóður FL/FSL
•Starfsmenntunarsjóður STFT
•Vísindasjóður FF/FS
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Sameiginlegt með öllum endurmenntunar- og
starfsmenntunarsjóðum
• Réttur til greiðslu styrkja úr sjóðum tengist
félagsaðild
• Vera virkur félagi
• Greitt í 1-6 mánuði fyrir félagsmann

• Kjarasamningsbundnir sjóðir
• Greiðslur í sjóði koma frá launagreiðanda
• Sjóðstjórnir skipaðar fulltrúum launagreiðanda
og aðildarfélaga, nema Vísindasjóður FF/FS

Sameiginlegt með öllum endurmenntunar- og
starfsmenntunarsjóðum frh.
• Sjóðstjórnir setja úthlutunarreglur og fulltrúar sjóða vinna
samkvæmt þeim.
• Reglur endurskoðaðar af stjórn árlega
• Fullur styrkur óháð starfshlutfalli, nema hjá Vísindasjóði FF/FS,
en þar fer upphæð styrks eftir starfshlutfalli
• Markmið að endurmenntun sé tengd faglegu starfi kennara
• Álitamál lögð fyrir stjórn - fordæmisgefandi
• Bókhald endurskoðað af löggiltum aðila árlega
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Praktísk atriði
• Umsóknir sendar inn í gegnum Mínar Síður á ki.is
• Afgreiðslutími 3 vikur, oftast minna
• Álitamál geta tekið lengri tíma
• Mikilvægt að kvittanir / fylgiskjöl séu í lagi
•
•
•
•

Reikningur og greiðslukvittun
Lýsing á því sem sótt er um
Fylgiskjöl á pdf/jpeg formi eða áframsendur tölvupóstur
Ekki afritaður texti í Word skjal

• Sími: 595 1111, netföng sjodir@ki.is og visffogfs@ki.is

Frekari upplýsingar
• Upplýsingar um mismunandi styrki úr sjóðum á
einblöðungum
• Reglur sjóða og upplýsingar á ki.is
• Fulltrúi sjóða í salnum
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Spurningar?
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