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Hoyringssvar til uppskot til løgtingslóg um semingsstovn 

Vit skulu gera vart við, at vit ikki kunnu taka undir við lógaruppskotinum. 

Serliga eru tað hesar lógargreinir, sum vit staðiliga vilja mæla Vinnumálaráðnum til at taka 

við í uppsktonum: 

Grein 4: 

Í lógargreinini verður lagt upp til, at feløg nú skulu tvingast at viðurkenna Fasta Gerðarættin. 

Hetta er brot á verandi skipan, sum sigur at skipanin byggir á avtalu millum partarnar á 

arbeiðsmarknað-inum. 

Fyri fakfeløgini hevur tað alla tíðina verið ein treyt, at skipanin skuldi byggja á avtalu og ikki 

lógaráseting, og tí skilja vit als ikki hetta uppskot. 

Vónandi vil Vinnumálaráðið strika hesa reglu áðrenn møguligt uppskot verður lagt fyri 

tingið. 

Grein 7: 

Hendan lógargrein er meinlík teimum reglum, sum ásettar eru í høvuðsavtalum, og vit kunnu 

ikki góðtaka, at Vinnumálaráðið soleiðis gongur ørindi fyri arbeiðsgevarasíðuna, tí uppskotið 

um fráboðanarfreist er júst tað sama, sum arbeiðsgevarasíðan undir seinastu samráðingum 

hevur roynt at fáa fakfeløgini at góðtaka. 

Hetta uppskot er ein  roynd at leggja seg út í frælsa samráðingarrættin, og tað fara vit undir 

ongum umstøðum at góðtaka, tí tað má standa okkum frítt fyri, um vit við samráðingum vilja 

góðtaka slíka skipan, sum tó so vildi ført við sær, at vit fingu onkrar aðrar sømdir fyri limir 

okkara inn í sáttmálan. Hendan møguleika vil Vinnumálaráðið nú taka frá okkum. 

Grein 8, stk. 3: 

Vit kunnu ikki góðtaka, at semingsstovnurin skal hava so víðar heimildir, at feløg, sum ikki 

eru við til sáttmálasamráðingarnar, skulu verða tvingaði at verða við til seming. 

Uppskotið er ein roynd at skerja frælsa samráðingarrættin, tí tað kann ikki vera rætt, at 

fakfeløg ikki sjálvi skulu kunna hava ávirkan á egnar samráðingar, og harvið eisini á 

semingsuppskot, sum løgd verða fyri fakfeløgini. 

 



Vónandi vil Vinnumálaráðið broyta lógaruppskotið, soleiðis at uppskotið ikki fer at leggja 

seg út í samráðingarrætt okkara og avtaluna um Fasta Gerðarættin. 

Vinarliga  

v. Havnar Arbeiðskvinnufelag 

Vigdis Johannesen 

 

 

 

 

 

 

 

 


