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Hoyringssvar til uppskot til løgtingslóg um semingsstovn 
 

Víst verður til teldubræv frá Vinnumálaráðnum 2. oktober 2012, har omanfyri nevnda lógaruppskot verður 

sent til hoyringar. 

 

Grundleggjandi fegnast undirritaðu arbeiðsgevarafeløg um, at Vinnumálaráðið ætlar at leggja nýggja lóg 

um semingsstovn fyri Tingið. Verandi “lov om mægling i arbejdsstridigheder” er frá 1928, og kann sigast 

at hava tænt fyri seg, og vit taka tí undir við at nýggj semingslóg verður sett í gildi.  

 

Fyrimunirnir við uppskotinum, sum tað liggur nú, eru serliga, at tað nú verður talan um ein semingsstovn 

fyri allan arbeiðsmarknaðin, og ikki sum nú tvær ymiskar skipanir. At semingsstovnurin varðar av øllum 

arbeiðsmarknaðinum styrkir hansara førleikar, og somu viðurskifti vera nú galdandi fyri øll fakfeløg og 

arbeiðsgevarafeløg.  

 

Semingsstovnurin fær við uppskotinum heimild til at samanteingja sáttmálar innan sama øki ella hjá 

pørtum, sum samráðast saman. Hetta er eitt positivt stig framá. Arbeiðsgevarafeløgini fegnast eisini um, 

at ein fráboðanarfreist undan arbeiðsstegði er við í uppskotinum frá Vinnumálaráðnum, men vit meta tó, 

at tørvur er á at orða hesa áseting greiðari.  

 

Vit taka somuleiðis undir við, at tað nú verður kravt av pørtunum á arbeiðsmarknaðinum, at tey avtala 

eina skipan fyri trætuloysn, og um tey ikki hava tað, so verður Fasti Gerðarrættur trætustovnur hjá 

pørtunum. At allir partar á arbeiðsmarknaðinum hava eina skipan fyri trætuloysn – antin sína egnu ella 

Fasta Gerðarrætt – er týdningarmikil partur av einum støðugum arbeiðsmarknaði, sum tekur sína ábyrgd í 

álvara. 

 

Tað eru tó eisini viðurskifti í uppskotinum, sum arbeiðsgevarafeløgini ikki halda vera so heppin. Amboðið, 

sum semingsmaðurin hevur í grein 6 í verandi lóg, sær ikki út til at vera partur av hesum 

lógaruppskotinum. Tað snýr seg um uratkvøðuna, sum, hóast hon ikki hevur verið ofta nýtt, er eitt gott 

amboð hjá semingsmanninum at hava, serliga nú arbeiðsmarknaðurin er vorðin meiri kompleksur enn 

áður. Vit meta tí, at tað er óheppið, at semingsmaðurin við nýggju lógini missur hetta amboð.   

 

Semingsstovnurin og virki hansara er avgjørt til gagns fyri alt samfelagið og ikki bert fyri teir partar á 

arbeiðsmarknaðinum, sum hava tørv á seming í sambandi við samráðingar. Tað eigur tí eisini at áliggja tí 

almenna at rinda fyri sjálvan semingsstovnin og virksemið í sambandi við seming. Arbeiðsgevarafeløgini 

halda tað vera natúrligt, at partarnir rinda sínar egnu útreiðslur í sambandi við eina seming, men §12, stk. 

3 í uppskotinum leggur upp til, at landsstýrismaðurin kann áleggja aðrar útreiðslur enn hesar á fak- og 

arbeiðsgevarafeløg.  
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Í viðmerkingunum til fíggjarligu avleiðingarnar verður harafturat sagt, at talan verður um stóra sparing 

hjá Fíggjarmálaráðnum og minni útreiðsluøking hjá Vinnumálaráðnum, og at talan sostatt verður um eina 

netto sparing hjá landinum. Eisini hetta leggur upp til, at ætlanin er at leggja hægri útreiðslur á 

partarnar á arbeiðsmarknaðinum. Um útreiðslurnar til partarnar fara at økjast, fer hetta at merkja, at 

smá fakfeløg ikki fara at hava ráð til seming, og tað kann ikki vera meiningin.  

 

Arbeiðsgevarafeløgini hava tí ta greiðu støðu, 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. 

 

Av smærri viðmerkingum kann verða nevnt, at heitini fyri teir ymsu bólkarnar av pørtunum á 

arbeiðsmarknaðinum eru skeiv. Tað ber ikki til at siga, at øll fakfeløg á privata arbeiðsmarknaðinum 

umboða verkafólk, meðan øll fakfeløg á almenna arbeiðsmarknaðinum umboða starvsmenn. Rættari hevði 

verið at kalla bólkarnar “Fakfeløg á privata arbeiðsmarknaðinum” og “Fakfeløg á almenna 

arbeiðsmarknaðinum”.  

 

Við omanfyri nevndu viðmerkingum taka Føroya Arbeiðsgevarafelag, Føroya Handverksmeistarafelag, 

Føroya Prentsmiðjufelag og Reiðarafelagið fyri Farmaskip undir við lógaruppskotinum. 
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Føroya Arbeiðsgevarafelag,  
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