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Hoyringssvar til uppskot til løgtingslóg um semingsstovn 

Vit hava fingið nevnda lógaruppskot til hoyringar. 

Vit skulu gera vart við, at vit ikki kunnu taka undir við, at lógaruppskotið verður lagt fyri tingið 

soleiðis sum uppskotið er orðað. 

Tað eru serliga 3 viðurskifti, sum vit undir ongum umstøðum kunnu taka undir við, tí hesi 

viðurskifti hoyra als ikki heima í einari semingslóg. 

Talan er um hesar lógargreinar: 

Grein 4: 

Í hesari lógargrein verður lagt upp til, at farast skal frá skipanini við avtalu um Fasta Gerðarættin, 

soleiðis at Vinnumálaráðið nú leggur upp til, at tey feløg, sum ikki gera “nøktandi skipan” (hvat so 

liggur í hesum hugtaki) um trætuloysn, skulu verða tvingaði at viðurkenna Fasta Gerðarættin. 

Fyri tað fyrsta so hoyrir slík regla ikki heima í seinari semingslóg, og tað sum er enn meira 

álvarsligt er, at Vinnumálaráðið ætlar at taka grundarlagið undan skipanini við avtaluni um Fasta 

Gerðarættin, hóast júst avtalan fyri okkum fakfeløg var heilt avgerandi fyri, at vit tóku undir við 

slíkari skipan um loysn á trætum á arbeiðsmarknaðinum. 

Fakfeløgini vístu frá byrjan av á, at tey ikki kundu góðtaka, at Løgtingið við lóg skuldi skipa stovn 

at loysa trætur á arbeiðsmarknaðinum, tí hesir spurningar skuldu við samráðingum skipast av 

pørtunum sjálvum. 

Vit skilja tí illa, at Vinnumálaráðið nú leggur upp til at sindra vælvirkandi skipanina við Fasta 

Gerðarættinum, tí vit ivast ikki í, at tingviðgerðin av hesum málinum í sjálvum sær fer at skapa 

slíka missnøgd, at skipanin við Fasta Gerðrættinum kemur í vanda. 

Vit vilja tí staðiliga mæla frá, at nevnda grein verður tikin við í lógaruppskotið. 

Grein 7: 

Í hesari grein verður í veruleikanum lagt upp til at høvuðsavtala við lóg verður sett í gildi í 

Føroyum. 



Høvuðsavtalan er serliga eykend við reglum um fráboðanarfreist, tá verkfall ella verkbann skal 

setast í verk, og tað undrar okkum, at Vinnumálaráðið so eyðsýniliga her gongur ørindini hjá 

arbeiðsgevarasíðuni, tí landsstýrismaðurin og embætisfólkini kunnu ikki vera óvitandi um, at 

arbeiðsgevarssíðan við nærum hvørjar samráðingar hevur sett fram ynski um, at skipa slíka 

høvuðsavtalu við avtalu millum sáttmálapartarnar. 

Hetta er við øðrum orðum ein beinleiðis roynd at leggja seg út í frælsa samráðingarrættin, og tað 

fara vit undir ongum umstøðum at góðtaka. 

Grein 8, stk. 3: 

Vit 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 tvingaði at verða fevnd av 

semingsuppskoti, sum semingsstovnurin setir fram og sum hesi feløg als onga ávirkan hava havt á. 

Hetta er eisini eitt beinleiðis inntriv í frælsa samráðingarrættin, og tað undrar okkum, at 

Vinnumálaráðið setir fram slík uppskot, sum bert vilja skapa illvilja mótvegis semingstovna-

skipanini. 

Vit kunnu heldur ikki taka undir við uppskotinum til orðing av grein 9, stk. 7, seinasta pkt., tí at 

geva semingsstovninum heimild til sjálvur at gera reglur um atkvøðuvekt er veruliga at seta 

rættartrygdina hjá fakfeløgunum í vanda. 

 

Vit vóna at Vinnumálaráðið vil taka viðmerkingar okkara til eftirtektar, tí í verandi líki fer 

lógaruppskotið veruliga at skapa trupulleikar, bæði fyri semingsstovnaskipanina og ikki minni fyri 

skipanina við Fasta Gerðarætti. 
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