
 

 

Reglur um fyrirtækjastyrki 
 

Fyrirtæki sem greiða af starfsfólki  til Eflingar, VSFK og Verkalýðsfélagsins Hlífar, geta sótt 

um styrki til námskeiðahalds til Starfsafls.   

  

 Upphæð styrkja vegna námskeiðahalds fyrirtækja 
 

1. Starfsafl styrkir að öllu jöfnu fyrirtæki um 75% af kostnaði fyrir sína félagsmenn en þó 

aldrei meira en 40 þúsund fyrir hverja kennda klukkustund. 

  

2. Ef fyrirtæki er ekki í Samtökum atvinnulífsins þá er styrkurinn 90% af 75%. 

  

3. Fyrirtæki geta fengið allt að 3 mkr. á ári í styrk. 

  

4. Ekki eru greiddir styrkir vegna salarleigu og veitinga á námskeiðum. 

  

5. Greitt er að hámarki kr. 5.000 pr. klst. fyrir túlkaþjónustu sem fer fram á námskeiðum 

en þó aldrei hærra en 75% af kostnaði. 

  

Upphæð styrkja vegna náms einstaklinga 
  

6. Greitt er að hámarki sem samsvarar 3ja ára styrk eða kr. 225.000 til fyrirtækja vegna 

einstaklingsnáms starfsmanna. 

 

Íslenskunám 
 

7. Íslenskunám hefur verið styrkt með öðrum hætti en 1. gr. segir til um.  Frá og með 1. 

nóvember 2016 mun íslenskunám vera styrkt eins og 1. gr. segir, eða um 75% en að 

hámarki 40 þús. fyrir hverja klukkustund fræðsluaðila.  Þessi reglubreyting er 

tímabundin og verður endurskoðuð að ári liðnu.  

Eigin fræðsla fyrirtækja 

 
8. Gera þarf samning áður en fræðslan byrjar. Styrkurinn er 7.500 kr/kennda klst. á 

námskeiði og 350 kr. vegna námsgagna pr. starfsmann. 

 

 

 



 

 

Nánari reglur um eigin fræðslu fyrirtækja eru sem hér segir: 

 

a. Gerður er sérstakur samningur við fyrirtækið um styrkveitingarnar og hann borinn 

undir stjórn Starfsafls til samþykktar. Styrkur miðast eingöngu við þá starfsmenn 

(nemendur) fyrirtækjanna sem eru félagsmenn stéttarfélaga sem aðild eiga að 

sjóðunum. Styrkur greiðist að jafnaði út að loknu fræðslutímabili sem tilgreint er í 

samningi.  Samningur er gerður fyrirfram (áður en fræðsla hefst). 

b. Styrkur miðast við hverja kennda klukkustund starfstengds námskeiðs, hámark 7.500 

kr pr. námskeiðsklukkustund.  Inni í því verði er þóknun fyrir undirbúning. 

c. Hámark styrkveitinga sjóðsins til fræðslu af þessu tagi er 12.000 kr pr. almanaksár og 

félagsmann og er endurskoðuð 1. jan ár hvert.  Starfsafl getur gert undanþágu frá þessu 

ákvæði ef starfsmenn fyrirtækis eru færri en 30, í allt að 15.000 kr. pr. ár og 

félagsmann.  Upphæð er tilgreind í samningi við fyrirtækið. 

d. Ekki eru styrktar námskeiðsstundir sem hafa færri en 5 námsmenn. 

e. Fyrirtækið sendir inn formlega dagskrá námskeiðs/-a með dags- og tímasetningum og 

er hún hluti samnings.  Tilkynna skal Starfsafli um breytingar á dagskrá. 

f. Krafist er viðverulista námsmanna sem er vottaður af kennara/leiðbeinanda 

fyrirtækisins áður en styrkur er greiddur út. 

g. Starfsafl áskilur sér rétt til úttektar/heimsókna á meðan á námskeiði/-um stendur. 

h. Ekki er greiddur kostnaður vegna leigu á sal (námskeiðsaðstöðu) né vegna veitinga. 

i. Námsgögn eru styrkt með allt að kr 350 pr. nemanda, enda fari heildarstyrkur ekki yfir 

hámark sbr. 3. lið.  Afrit af námsgögnum sendist Starfsafli með öðrum 

uppgjörsgögnum. 

 

Að öðru leyti gilda sömu reglur og fyrir styrki Starfsafls í annað starfsnám sem fyrirtæki halda (með 

utanaðkomandi fræðsluaðila) hvað varðar umsóknir o.fl 

  

 Hópefli (Tómstundanám) 

  
9. Hópefli/Tómstundanám þarf að hafa upphaf, endi, leiðbeinanda og taka til hóps. Stjórn 

getur farið fram á greinargerð hvernig námið/hópeflið nýtist fyrirtækinu. 

  

 



 

 

Rafræn fræðsla 
 

10. Rafræn fræðsla tekur til fræðslu á rafrænu formi. Tímalengd námskeiðs sem styrkt er 

þarf að vera að lágmarki  30 mínútur og greiddar eru kr. 350,- fyrir hvern þátttakanda. 

Um tilraunaverkefni er að ræða til eins árs.  

Nánari reglur um rafræna fræðslu eru sem hér segir (uppfært 31.10.2017) 

a. Rafræn fræðsla / netnámskeið eru námskeið sem eru að fullu eða öllu leyti á tölvutæku 

formi (netbased learning, online learning, e-learning). 

b. Starfsafl áskilur sér rétt til að skoða og leggja mat á það fræðsluefni sem styrkt er. 

c. Fyrirtæki sem hafa hug á að sækja um styrki vegna rafrænnar fræðslu verða að gera 

samning fyrir fram.   Slíkur samingur tekur  til ákveðins tíma í senn og greinir frá efni 

námskeiða, tíma og fjölda þátttakenda. 

d. Innan fyrirtækis þarf að vera kerfi sem heldur utan um hverjir sækja fræðsluna og þarf 

listi með nöfnum þátttakenda að berast sjóðnum eftir að námskeiði er lokið og áður en 

greitt er.  

e. Tímalengd námskeiðs sem styrkt er þarf að vera að lágmarki  30 mínútur * 

f. Greiddar eru kr. 350,- fyrir hvern þátttakanda.  

*Hvert námskeið getur verið í nokkrum lotum og er þá styrkt sem eitt námskeið 

 

11. Fyrirtæki geta sótt um hvatastyrk til að gera rafrænt námsefni og er styrkurinn 

hugsaður fyrir fyrirtæki sem eru að stíga sín fyrstu skref í notkun á rafrænu 

námsefni.    Aðeins er hægt að sækja einu sinni um þann styrk og njóta styrkumsóknir 

sem stuðla að nýsköpun í menntun félagsmanna ásamt þróunarverkefnum forgangs við 

styrkveitingu.  Í umsókn þarf að koma fram efnisinntak, áætluð framkvæmd og 

kostnaðaráætlun.  Styrkupphæð er ákvörðun stjórnar hverju sinni og aldrei meiri en 

sem nemur 10-15% af áætluðum kostnaði og að hámarki kr. 250.000,- (12/2016)  Um 

tilraunaverkefni er að ræða til eins árs.   

 
 



 

 

 

Námsefnisgerð 
  

12. Námsefnisgerð er alla jafna ekki styrkt nema að litlu leyti.  Metið er í hvert sinn hvort 

aðrir sjóðir koma að verkefninu. 

  


