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Innkomin ummæli til uppskotið til løgtingslóg um semingsstovn og viðmerkingar til 

innkomnu ummælini 

 

Kommunala Arbeiðsgevarafelagið 

Tekur undir við uppskotinum, men heldur, at fráboðanarfreistin eigur at vera 5 yrkadagar, 

umframt at tað eigur at nágreinast, hvør skal bera útreiðslurnar hjá semingsstovninum. 

 

Føroya Prentarafelag  

Tekur ikki undir við fráboðanarfreist. 

 

Felags ummæli: 

Føroya Arbeiðsgevarafelag,  

Føroya Handverksmeistarafelag,  

Føroya Prentsmiðjufelag og  

Reiðarafelagið fyri Farmaskip 

 

Fráboðanarfreist. Arbeiðsgevarafeløgini meta, at tørvur er á at orða hesa áseting greiðari. 

 

Uratkvøða: Er ásett í § 6 í galdandi semingslóg, men er tikin við í hetta uppskotið. 

Arbeiðsgevarafeløgini halda, at tað er óheppið, at semingsstovnurin missir hetta amboðið, hóast 

tað ikki hevur verið nógv nýtt. 

 

Arbeiðsgevarafeløgini siga, at landið eigur og skal fíggja rakstur og virksemi hjá 

semingsstovninum, meðan partarnir á arbeiðsmarknaðinum rinda fyri sínar egnu útreiðslur í 

sambandi við eina seming, soleiðis sum tað eisini verður gjørt í grannalondum okkara. 

 

Føroya Skipara- og Navigatørfelag: Tekur ikki undir við fráboðanarfreist. 

 

Fakfelagsssamstarvið; Lærarafelagið, Starvsmannafelagið, Pedagogfelagið og Havnar 

Arbeiðskvinnufelag, Felagið Føroyskir Sjúkrarøkarfrøðingar 

Taka ikki undir við: 

At Fasti Gerðarrættur verður tengdur saman við hesum uppskotinum, tí Fasti Gerðarrættur er 

skipaður sbrt. avtalu og ikki við lóg.  

At fráboðanarfreist verður ásett. Lóggáva inn á arbeiðsmarknaðin, sum tekur burtur 

grundleggjandi rættindi hjá arbeiðstakarum. Er óneyðugt, tí eingin ógreiða er um hesi 

viðurskiftini, og eingir trupulleikar eru av verandi rættarstøðu.   

 

Eftir § 2 í uppskotinum velja teir í skjali 1 nevndu partar setanarbólk við 18 limum at velja 

semingsfólk; 3 limir verða valdir úr hvørjum høvuðsbólki, nevndum í skjali 1. 

 Løntakarafeløgini fyri verkafólk og tílíkar fakbólkar (løntakarar á privata arbeiðsmarknaðinum) 
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 Løntakarafeløgini fyri starvsfólk og tílíkar fakbólkar 

 Manningarfeløgini 

 Arbeiðsgevarafeløgini 

 Reiðarafeløgini 

 Almennu arbeiðsgevararnir 

Fakfelagssamstarvið metir, at høvuðsbólkarnir eru sera ójavnir hvat limatali viðvíkur, men skulu 

tó velja 3 limir hvør í setanarbólkin. Fakfelagssamtakið mælir til, at hetta verður broytt soleiðis, 

at hvør høvuðsbólkur fær lutfalsliga umboðan. 

 

Í § 8, stk. 3 í uppskotinum er ásett, at hava partar byrjað samráðing saman, ella eru sáttmálaøkini 

nær skyld, kann semingsstovnurin teingja semingina saman. 

 

Fakfelagssamstarvið ynskir nærri frágreiðing um teingjan av seming, og dømi um fakøki og ella 

fakfeløg, ið kunnu teingjast saman.  

 

Fakfelagssamstarvið heldur, at landskassin skal bera útreiðslurnar av semingsstovninum. 

 

Fakfelagssamstarvið heldur, at landskassin skal bera útreiðslurnar av semingsstovninum. 

 

Felags hoyringssvar frá: 

Akademikarafelag Føroya 

Búskapar- og Løgfrøðingafelag Føroya 

Magistarafelag Føroya 

Yrkisfelag Studentaskúla og HF-lærara og Lærarafelag Handilsskúlans 

 

Feløgini taka ikki undir við ásetingini í § 4 um Fasta Gerðarrætt, tí hetta er ein sp., sum er 

greiddur við avtalu.  

 

Taka ikki undir við, at fráboðanarfreist verður ásett við lóg. 

 

Feløgini kunnu heldur ikki góðtaka, at semingsstovnurin skal hava so víðar heimildir, at feløg, 

sum als ikki eru við til sáttmálasamráðingarnar og/ella semingina, skulu verða tvingað at verða 

fevnd av semingsuppskoti, sum semingsstovnurin setir fram og sum hesi feløg als onga ávirkan 

hava havt á. 

 

Samtak, t.e. Føroya Arbeiðarafelag, Føroya Fiskimannafelag, Havnar Arbeiðsmannafelag, 

Klaksvíkar Arbeiðskvinnufelag, Klaksvíkar Arbeiðsmannafelag 

Tekur ikki undir við uppskotinum, serliga: 

 At lógaruppskotið leggur upp til at gerðarættarformaðurin í Fasta Gerðarætti skal hava 

við setanarbólkin at gera, tá semingsfólk skal veljast, 

 At Vinnumálaráðið ikki tykist at duga at síggja vandan við at blanda saman reglurnar um 

seming og loysn av trætum á arbeiðsmarknaðinum(avtalaðu skipanina við Fasta 

Gerðarrættinum), 

 At grein 4 leggur upp til at lóggeva um Fasta Gerðarrættin, hóast partarnir á 

arbeiðsmarknaðinum eru samdir um, at hendan skipan skal byggja á avtalu millum 

partarnar á arbeiðsmarknaðinum, 

 At grein 7 leggur upp til beinleiðis uppílegging í heimildina at seta í verk faklig stig, 
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 At grein 8, stk. 3 leggur upp til, at fakfeløg, sum als ikki eru við til semingina, skulu 

verða tvingað at taka støðu til semingsuppskot, sum tey als onga ávirkan hava havt á, og 

enntá verður lagt upp til í grein 9, stk. 7, at semingsstovnurin sjálvur skal taka støðu til, 

hvussu atkvøðuvektanin skal vera (og harvið frítt kann fáa samtykt øll síni 

semingsuppskot). 

 

Havnar Arbeiðskvinnufelag tekur ikki undir við §§ 4, 7 og 8, stk. 3. 

 

Lønardeildin 

Tað tykist ikki nóg greitt, at fráboðanarfreistin altíð skal vera minst 3 dagar, eisini tá ið 

semingsuppskot verður vrakað. Kanska kundi verið sett inn okkurt sum líkist tí donsku lógini, 

har vit í § 3, stk. 3 finna orðingina “dog at den således udsatte arbejdsstandsning tidligst kan 

iværksættes på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de to uger har erklæret 

forhandlingerne afsluttet, eller på femtedagen efter udløbet af de to uger.” 

 

Eisini halda vit, at fráboðanarfreistin er alt ov stutt. Vit halda, at tá ið einki er avtalað (sum nú), 

tá er uppsagnarfreistin hjá tí einstaka hetta sambært starvsmannalógini § 2 stk. 7. 

 

 

 

Viðmerkingar til innkomnu hoyringsskrivini 

 
Víðkaður setanarbólkur, § 2 í uppskotinum 

Høvuðsbólkarnir eru eyðsæð ikki líka. Arbeiðsgevarar eru færri enn løntakarar, og serliga er 

ymiskt, hvussu løntakarar hava skipað seg. Í bólkinum við løntakarum fyri løntakarar á privata 

arbeiðsmarknaðinum eru nógv lokalfeløg samskipað í Føroya Arbeiðarafelag, líknandi støðu 

hevur Føroya Fiskimannafelag. Til samanberingar eru sera nógv feløg á almenna 

arbeiðsmarknaðinum, oftast skipað eftir útbúgving.  

 

Hvussu hesir bólkar skulu umboðast er partvís ein hugburðsspurningur. Oftast er sonevndur 

paritetur millum arbeiðsgevara og løntakara – javnbjóðis umboðaðir tó at løntakarar eru fleiri, 

bæði í tali av feløgum og limum. Síðani verður ofta skipað sundur í teir tríggjar bólkarnar, á 

landi, á sjónum og hjá tí almenna. Hetta sæst í valinum av ALS-stýri og FG-nevnd. Eisini 

galdandi semingslóg hevur hetta uppbýti – tó uttan tey hjá tí almenna: 

 

Forud for hvert valg foranlediger landsstyret nedsat et nævn med 15 medlemmer, der vælges 

således:  

   2 af Føroya Fiskimannafelag,  

   2 af Føroya Arbeiðarafelag,  

   1 af Føroya Skiparafelag,  

   1 af Føroya Handverkarafelag,  

   1 af Maskinmeistarafelagið,  

   3 af Føroya Reiðarafelag,  

   3 af Føroya Arbeiðsgevarafelag,  

   1 af Føroya Handverksmeistarafelag. Desforuden udpeges 1 medlem af sorenskriveren og er 

denne nævnets formand.  
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Tvs. løntakarar á sjónum 3 (2+1), arbeiðsgevarar á sjónum 3, løntakarar á landi 3 (2+1) og 

arbeiðsgevarar á landi 4 (3+1) – hetta síðsta er tó ávíst brot við paritetin. Men vit síggja, at eisini 

har fá feløg eru, verður vektin (nærum) tann sama fyri samlaða bólkin. 

 

Í praksis møta umboðini fyri tey, ið eiga fleiri umboð við fulltrú – talan er helst ikki um drúgva 

viðgerð, so týðandi er ikki, at nógv møta, men afturfyri, hvør tann relativa vektin er. 

 

Til ber eisini at kanna tal av løntakarum í hvørjum bólkum, lønarútgjaldingar, íkast til BTÚ ella 

annað fyri at koma fram til relativa býtið, men slíkt krevur kanningar og fer at merkja skiftandi 

umboðan. 

 

Um siðbundna uppbýtið skal brúkast – at talan er um seks høvuðsbólkar íalt við somu vekt, er tó 

sum nevnt í síðsta enda ein hugburðsspurningur.  

 

Trætuloysnir, § 4 í uppskotinum 

Ásett verður nú, at partarnir hava skyldu til at hava neyðugar trætuloysnir, bæði tá tað snýr seg 

um áhugatrætur (semingsstovnur), og tá tað snýr seg um rættartrætur (Fasti Gerðarrættur). 

 

Síðani 2006 hevur Fasti Gerðarrættur virkað fyri at loysa rættartræturnar. Talan er um privatan 

stovn, ið partarnir á arbeiðsmarknaðinum kunnu gerast limir í. Ásett verður nú, at hava partarnir 

ikki avrátt aðra skipan fyri rættartrætur um samtykt, marknamál, brot og stríðsstig, so hava teir 

skyldu til at viðurkenna Fasta Gerðarrætt.    

 

Semingsstovnurin er nú tøkur í øllum málum um áhugatrætur. Er træta um heimildir hansara, 

verður ásett, at Fasti Gerðarrættur tekur støðu. Hetta er sama áseting sum í § 15, stk. 2 í donsku 

semingslógini, sum ásetur trætustovnin at vera Arbejdsretten, ið somuleiðis er stovnur, mannaður 

av pørtunum á arbeiðsmarknaðinum.  

 

Fráboðanarfreist, § 7 í uppskotinum 

Víst verður til almennu viðmerkingarnar til uppskotið um grundgevingarnar fyri ásetingini í § 7 í 

uppskotinum:   

Slíkar eru neyðugar av búskaparligum orsøkum (at sleppa undan tómum gólvi undan hvørjari 

samráðing), av trygdarávum (at skip leggja at, at børn sleppa til hús, at sjúklingar eru 

tryggjaðir) og av atliti til triðjapart (at onnur vita av, at virki og stovnar leggja stilt og ikki koma 

óvart illa fyri). 

 

Vanliga tekur tað 4-5 dagar frá tí, at botnfiskur er keyptur, til hann er virkaður. Tað kann tó 

onkuntíð taka upp til 7 dagar. Uppisjóvarfiskur tekur vanliga 2-3 dagar – tað veldst um, hvar 

skipið er statt, tá ið fiskurin verður keyptur. 

 

Mett verður tí, at fráboðanarfreistin eigur at vera 5 yrkadagar, og ikki 3 yrkadagar, sum tað 

varð ásett í uppskotinum, sum varð sent til hoyringar. 

 

Í desember í 2007 viðgjørdi Fsti Gerðarrættur eitt mál viðvíkjandi trætu um fráboðan av 24-tíma 

verkfalli. 

 

Pedagogfelagið og Kommunala Arbeiðsgevarafelagið samráddust um nýggjan sáttmála. 

Pedagogfelagið boðaði í Kringvarpinum limum sínum frá 24-tíma verkfalli at byrja kl. 11.00 

dagin eftir. 

 

Kommunala Arbeiðsgevarafelagið helt hetta verða óheimilað stríðsstig. 
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Fasti Gerðarrættur segði tí henda úrskurð: 

 

Tann lýsti arbeiðssteðgurin er óheimilaður og eigur ikki at verða settur í verk.   

Málskostnaður  Hvør partur ber sín egna kostnað.  

 

Partarnir bera sambært sáttmála um Fasta Gerðarrætt og reglugerð og reglugerð um gjøld hvør 

sína helvt av málskostnaðinum eftir nærri uppgerð.   

 

Grundgeving  Soleiðis sum málið er lagt fyri Gerðarrættin, skal rætturin bert taka støðu til, um 

tann av Føroya Pedagogfelag lýsti arbeiðssteðgur er óheimilaður. 

 

Í hesum sambandi var Gerðarrætturin samdur um, at dentur má leggjast á, at við fundarslit 

partanna millum dagin fyri vóru eingi greið boð givin frá hvørgum av pørtunum um at 

samráðingarnar, sum høvdu staðið við síðani 25. september 2007, vóru endaliga slitnaðar. 

Heldur ikki hevði Føroya Pedagogfelag givið Kommunala Arbeiðsgevarafelagnum nøkur boð 

um, at arbeiðssteðgur fór at verða settur í verk dagin eftir, hvørki á fundinum ella seinni. Føroya 

Kommunala Arbeiðsgevarafelag frætti sostatt ikki um arbeiðssteðgin fyrr enn í tíðindasendingini 

í Útvarp Føroya kl. 18.00 sama kvøldið. 

 

Gerðarrætturin var samdur um, at undir hesum umstøðum áttu boð um arbeiðssteðgin at verða 

givin mótpartinum, áðrenn arbeiðssteðgurin var settur í verk.   

 

Eftir at uppskotið hevur verið til hoyringar, er fráboðanarfreistin nágreinað við tað, at tað í § 7, 

stk. 3 er sett hetta inn: 

Hevur semingsstovnurin útsett arbeiðssteðg eftir § 10, kann útsetti arbeiðssteðgurin í fyrsta lagi 

setast í verk fimm dagar eftir, at semingsstovnurin innanfyri ta vikuna, arbeiðsteðgurin er 

útsettur, hevur boðað frá, at samráðingarnar eru slitnaðar, ella 5 dagar eftir, at vikan, 

arbeiðsteðgurin er útsettur, er úti. 

 

Teingjan, § 8, stk 3 og § 9, stk. 7 í uppskotinum 

Vist verður til almennu viðmerkingarnar til uppskotið, har tað verður sagt: 

Partarnir velja stundum at samráðast saman. Nú verður ásett ‘borðfang’ – at samráðingar, ið 

byrja saman eisini mugu enda saman. Hartil verður kravtat nær skyld sáttmálaøki kunnu 

teingjast.    

 

Politiska skipanin eigur ikki at leggja upp í fría samráðingarrættin, men neyðugt hevur kortini 

verið at gjørt hetta, serliga tá ið lík sáttmálaøki hava fingið sera ólíkar sáttmálar. Slíkt endar 

stundum við ótolandi drúgvum og útlitaleysum trætum. Tískil verður av fyrivarni heimilað at 

teingja samráðingar saman eftir sakligum tørvi. 

 

Í serligu viðmerkingunum verður sagt: 

Seming kann nú teingja sáttmálaøki. Samráðingar kunnu teingjast saman við atburði – at partar 

samráðast saman – ella við at semingsstovnurin teingir – tá krevst at sáttmálaøkini eru nóg nær 

og nógv skyld.    

 

Dømi um at teingja kann vera hetta: Nú eru verkamannasáttmálarnir uppsagdir og vilja øll 

verkafólkafeløgini uttan Klaksvíkar Arbeiðskvinnufelag byrja samráðingar saman. Tá hevur 

semingsfólkið sakliga orsøk at teingja, tí talan er um fólk við sera líkum lønum og treytum, ið 

hava samanfallandi gildisskeið. Men til ber ikki at teingja pedagogar ella yngri læknar upp í ta 

samráðingina. 

 



VINNUMÁLARÁÐIÐ 
 

 

6/6 

 

Dømi um atkvøðuvekt kann vera:  Nú eru øll verkafeløgini tengd saman í samráðing, tá ásetur 

semingsfólkið, at tey øll fáa vektina 1, tó Føroya Arbeiðarafelag vektina 3, tí tað felagið hevur 

nógv undirfeløg og fleiri limir. Semingsfólkið hevur kannað lønarútgjaldingarnar í hvørjum bólki 

og tær passa rættiliga væl. Vektirnar verða í hesum føri FA: 3, HAM: 1, HAK: 1, KAM: 1, 

KAK: 1. Semingsuppskot verður lagt fyri, og atkvøða tey: FA: nei, HAM: ja, HAK: nei, KAM: 

ja, KAK: ja; tá eru 3 atkvøður fyri og 4 ímóti. Í hesum døminum er semingsuppskotið felt fyri 

alla ta tengdu semingina. 

 

Útreiðslurnar av semingsstovninum, § 12 í uppskotinum 

Eftir at uppskotið hevur verið til hoyringar, er í viðmerkingunum til §12 greitt nærri frá, hvørjar 

útreiðslur partarnir sjálvir skulu bera í sambandi við seming. 

 

Semingsmenn fáa eftir galdandi praksis samsýning upp á eina mánaðarliga fasta samsýning á 

ávikavist 4000 kr/md og 3.000 kr/md (varasemingsfólk).  

 

Tá seming er, fáa semingsfólkini tær 500 kr/t hvør. Harumframt verður rindað fyri t.d. skeið og  

litteratur hjá semingsmonnunum. 

 

Tá seming er, rindar semingsmannastovnurin fyri fundarhøli og kaffi, te og sodavatn, umframt 

kamar og mat til semingsmenninar. 

 

Partarnir rinda fyri kømur og mat hvør í sínum lagi. 

 

Útreiðslurnar seinastu 3 árini hava verið: 

 

2012       ca. 90.000 kr (eingin seming í 2012) 

2011       246.640 kr 

2010       307.899 kr 

 

Útreiðslurnar hjá Fíggjarmálaráðnum til semings hava seinastu trý árini í miðal ligið um 230 

tús./ár. Tímasatsirnir til semingsfólk hava verið 1000 kr. 1200 kr. og 1500 kr. 

 

Tá semingsstovnurin nú eisini fer at fevna um almenna arbeiðsmarknaðin, verður samsýningin til 

semingsfólkini tann sama sum á privata arnbeiðsmarknaðinum. 

 

Ætlanin er, at verandi praksis viðvíkjandi býtinum av útreiðslunum millum landskassan og 

partarnar á arbeiðsmarknaðinum skal halda fram. 

 

 


