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Hoyringssvar til lógaruppskot um at yvirtaka persóns-, húsfólk- og arvarættin 
 
Starvsmannafelagið hevur fingið til viðmerkingar tvey lógaruppskot, sum hava til endamáls at staðfesta 
yvirtøkuna av persóns-, húsfólk- og arvarættininum og at útgreina mynduleikaábyrgdina í hesum 
sambandi. 
 
Okkara viðmerkingarnar viðvíkja starvsfólkaviðurskiftunum í sambandi við eina møguliga yvirtøku; tær eru 
ikki til sjálva avgerðina at yvirtaka málsøkið ella lógartekniska innihaldið í teimum báðum 
lógaruppskotunum. 
 
Í sambandi við yvirtøkuna verða starvsfólkaviðurskifti viðgjørt sambært løgtingslóg nr. 81 um rættindi 
løntakaranna í sambandi við at landsstýrið yvirtekur mál og málsøki frá ríkismyndugleikunum frá 14. mai 2015. Ein 
lóg, sum smbrt. lógarviðmerkingunum byggir á meginreglurnar í donsku 
´virksomhedsoverdragelsesloven´.  
 
Okkara viðmerkingar eru serliga í mun til síðsnevnda. 
 
Lønar- og setanarkor mugu ikki versna  
Starvsmannafelagið hevur sáttmála fyri økið, hagar nøkur av starvsfólkunum eftir ætlan verða flutt. 
Felagið hevur fingið upplýst, at talan um skrivstovufólk og sosialráðgeva, sum í dag eru sett sbrt. 
donskum sáttmálum, og sum eftir ætlanini koma at arbeiða í Familjufyrisitingini, ein nýggjur 
myndugleiki í Heilsu- og Innlendismálaráðnum. (Sbrt. viðm. til viðfestu lógaruppskotum er talan um 
3,5 skrivstovufólk/3,4 ársverk og ein barnaserkønan). 
 
Tað er ein sannroynd, at hesi starvsfólk hava øðrvísi lønar- og setanarkor, enn tey starvsfólk, sum 
starvast í tilsvarandi øki undir heimastýrinum. Talan er um t.d. um styttri arbeiðsviku, serligt ískoyti og 
bonuskipan. 
 
Talan er um starvsfólk, sum í summum førum hava arbeitt hjá Ríkisumboðnum í fleiri áratíggjur og 
sum ikki sjálv hava biðið um at verða yvirtikin. Tí hevði tað verið heilt órímiligt um nýggi 
arbeiðsgevarin nøkur ár eftir yvirtøkuna tekur sømdir frá teimum, sum tey hava havt í mong ár, kanska 
alt sítt arbeiðslív, og hava innrætta sín gerandisdag eftir.  
 
Tað halda vit ikki hevði verið í í samsvari við løgtingslóg nr. 81 um rættindi løntakaranna í sambandi 
við yvirtøkur, sum yvirskipað ásetir: 
 

Í sambandi við samráðingarnar millum Føroya Landsstýri og donsku ríkisstjórnina hevur tað havt stóran 
týdning at tryggja løntakarunum góðar treytir í sambandi við yvirtøku av málsøkjum. 

 
Fyri Starvsmannafelagið hevur tað alstóran týdning at tryggja, at lønar- og setanarviðurskiftini 
hjá nevndu starvsfólkum ikki versna – heldur ikki eftir, at landsstýrið nøkur ár eftir yvirtøkuna 
verður formliga leyst av teimum setanarrættarligu bindingum, sum fylgja av donsku 
sáttmálunum. 
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Trygt og gjøgnumskygt 
Arbeiðsgevaraskiftið í ísv. yvirtøkur skal fremjast í samsvari við løgtingslóg nr. 81 og meginreglurnar í 
donsku virksomhedsoverdragelsesloven. Hetta merkir, at tilgongdin skal vera skipað og at 
myndugleikarnir – ríkismyndugleikar sum heimastýri – allatíðina eiga at verða ´uppá forkant´ í tilgongdini, 
bæði tá ið tað t.d. umræður kunning, samráðingar og hoyringar.  
 
Tað er umráðandi at tilgongdin verður gjøgnumskygd, trygg og rímilig fyri starvsfólkini.  
 
Starvsmannafelagið skýtir upp, at landsstýrið, so skjótt sum tey praktisku viðurskiftini eru fastløgd, ger 
eina skrivliga frágreiðing við eini arbeiðs- og tíðarskrá, sum kann vera løgd fyri starvsfólk, álitisfólk og 
fakfeløg til kunningar. Sum dømi vilja vit vísa til frágreiðingina, sum varð gjørd um 
starvsfólkaviðurskifti, tá ið eldrarøkin varð løgd út til kommunurnar at umsita: 
  
http://www.logting.fo/files/casestate/14017/072.13%20Fylgiskjal%201%20-
%20Fragreiding%20um%20starvsfolkavidurskifti.pdf 
 
Í hesum sambandi er tað ein fyrimunur, at yvirtøkan ikki verður fyrr enn á Ólavsøku. Við hesum fáa 
bæði ríkismyndugleikar og landsstýrið góða tíð at leggja alt væl til rættis og geva neyðuga kunning til 
teirra, ið hetar ávirkan og viðkemur. 
 
a)Tilgongdin áðrenn yvirtøkuna 
 
Vit vilja undirstrika týdningin av, at myndugleikarnir í góðari tíð áðrenn yvirtøkuna boða álitisfólkum 
ella starvsfólkunum sjálvum nærri frá yvirtøkuni og starvsrættarligu fylgjunum, sbr. § 6 í løgtingslógini 
um rættindi løntakaranna.  
 
Hetta hevur t.d. týdning fyri spurningin, hvørt talan er um munandi broytingar í starvinum, sum skulu 
fráboðast við teimum individuellu uppsagnarfreistunum (upp í 6 mánaðir). Umráðandi er tí, at hettar 
verður gjørt í góðari tíð áðrenn yvirtøkuna á Ólavsøku 2018.  
 
§ 6 í Løgtingslóg nr. 81 um rættindi løntakaranum kann geva eina fatan av, at landsstýrið eisini hevur 
fráboðanarskylduna mótvegis starvsfólkunum hjá Ríkisumboðsnum áðrenn yvirtøkuna. Sambært 
virksomhedsoverdragelsesloven og tulkingini hjá Moderniseringsstyrelsen (sí Personalemæssige 
spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder, Notat, 
Moderniseringsstyrelsen, 18. Aug. 2016), so eru tað tó ríkismyndugleikarnir sum skulu taka sær av hesi 
kunning.  
 
Føroyska umboðiði fyri HK í Danmark, sum í hevur sáttmála við skrivstovufólkini hjá 
Ríkisumboðsnum, John Johannesen, sigur fyri okkum, at hann hevur ikki fingið nakra hoyring sum 
álitisfólk/ umboð fyri HK í Føroyum. Hann er heldur ikki vitandi um at HK í Danmark hevur fingið 
nakra hoyring. Vit mæla til, at viðurskiftini viðv. lógarfestu fráboðanunum/kunningini verður avklára, 
so at tað ið hvussu so er ikki nakar ivi um hettar ímt. starvsfólkini hjá Ríkisumboðnum. 
 
Stovnsetanin av einum nýggjum myndugleika, Familjufyrisitingini, kann hinvegin fáa ávirkan á arbeiðið 
hjá verandi starvsfólkum í Innlendis- og Heilsumálaráðnum. Aðalaráðið eigur í góðari tíð at taka støðu 
til hvussu uppgávurnar verða skipaðar í ráðnum og hava neyðuga ráðføring/kunning/fráboðanir – bæði 
mótvegis álitisfólkaskipanini og tí einstaka starvsfólkinum. 
 

http://www.logting.fo/files/casestate/14017/072.13%20Fylgiskjal%201%20-%20Fragreiding%20um%20starvsfolkavidurskifti.pdf
http://www.logting.fo/files/casestate/14017/072.13%20Fylgiskjal%201%20-%20Fragreiding%20um%20starvsfolkavidurskifti.pdf
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Ráðið skal í fyrra lagi at taka álitisfólkaskipanina/samstarvsnevndina við í broytingartilgongina, smb. § 2 
í sáttmálanum við Starvsmannafelagið. Í øðrum má hædd verða tikin fyri evt. munandi broytingum í 
setanum, sum skulu fráboðast við individuellu uppsagnarfreistunum. 
 
Samstundis fer Starvsmannafelagið at nýta høvið at skjóta upp, at landsstýrið – kanska saman við 
umboðum fyri ríkismyndugleikarnar – í góðari tíð áðrenn yvirtøkuna – 
skipar fyri kunnandi fund fyri avvarandi fakfeløgum, t.v.s. Starvsmannafelagnum og øðrum fakfeløg, 
sum hava sáttmálar á økinum. Sum dømi vilja vit vísa á, at tá eldraøkið varð lagt út vóru fakfeløgini við 
til tveir kunnandi fundir um í Almannaverkinum, mánaðirnar áðrenn yvirtøkuna. Hetta kundi verið ein 
loysn. 
 
 
b)Tilgongdin eftir yvirtøkuna 
 
Starvsfólkini, sum verða yvirtikin, varðveita síni rættindi og skyldur, sbr. § 2 í løgtingslóg nr. 81 um 
rættindi løntakaranna, tá tey verða yvirtikin.  
 
Av tí at sáttmálar eru á økinum ganga vit út frá, at landsstýrið eftir yvirtøkuna fer at frásiga sær teir 
donsku sáttmálarnar, sbr § 5 í løgtingslógini. Áðrenn sáttmálaskeiðið (danski sáttmálin) er runnið, skulu 
samráðingar vera um framtíðar arbeiðs- og lønarkor. 
 
Hóast galdandi kollektivu sáttmálar á økinum tá sjálvandi verða útgangsstøðið, so vilja vit aftur her 
undirstrika støðu okkara omanfyri, sum er, at arbeiðs- og lønarkor hjá teimum starvsfólkum, sum verða 
yvirtikin mugu ikki versna, tá ið landið nøkur ár eftir yvirtøkuna, verður formliga leyst av teimum 
setanarligu bindingum,  sum fylgja av donskum sáttmálum.  
 
Nýggj starvsfólk, sum verða sett í starv í okkara sáttmálaøki í Familjufyrisitingini, skulu hinvegin setast á 
vanligan hátt eftir sáttmálanum, eins og onnur starvsfólk hjá landinum verða. 
 
 
Vinarliga 
Starvsmannafelagið 
 
 

 




