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Uppskot 

 

til 

 

løgtingslóg um semingsstovn 

 

Kapittul 1 

 

 Semingsstovnur, tilnevning 

§ 1. Skipaður verður semingsstovnur at 

finna semju í kollektivum áhugatrætum á 

øllum arbeiðsmarknaðinum. 

Stk. 2. Tilnevnd verða eitt semingsfólk og 

eitt varasemingsfólk (semingsfólkini) fyri 

trý ár í senn, sbr. tó § 2, stk. 2. 

Semingsfólkið hevur leiðsluna av 

stovninum. Setanarbólkur valdur eftir § 2 

tilmælir semingsfólkini og skal boða frá 

tilmælinum seinast ein mánað áðrenn nýtt 

skeið. Semingsfólkini skulu vera óheft av 

áhugamálum hjá pørtunum á 

arbeiðsmarknaðinum. Landsstýrismaður 

setir semingsfólkini samsvarandi 

tilmælinum og kann siga tey úr starvi.  

Stk. 3. Doyr semingsfólkið, tekur seg úr 

starvi ella verður sagt úr starvi, skulu 

semingsfólkini tilnevnast at byrja nýtt skeið. 

Varasemingsfólkið tekur tó við fyribils, tá ið 

semingsfólkið hevur forfall. 

 

§ 2. Teir í skjali 1 nevndu partar velja 

setanarbólk við 18 limum at velja 

semingsfólk; 3 limir verða valdir úr hvørjum 

høvuðsbólki, nevndum í skjali 1. 

Gerðarrættarformaðurin í Fasta Gerðarrætti 

boðar hvørjum høvuðsbólki til fundar at 

velja umboð síni.  

Stk. 2. Er ikki semja í nevndu høvuðsbólkum 

um at velja limir í setanarbólkin innan hálvt 

ár, áðrenn nýtt skeið byrjar, velur 

gerðarrættarformaðurin limirnar millum 

teirra, ið partarnir hava nevnt.  

Stk. 3. Gerðarrættarformaðurin stjórnar 

fundum í setanarbólkinum og roynir at finna 

fulla semju. Eydnast ikki at finna semju, 

verður atkvøtt um ymsu evnini; eru 10 

atkvøður fyri ávísum evni, er tilmælið 

samtykt. Fær onki evni 10 atkvøður, ger 

gerðarrættarformaðurin einsamallur tilmæli 

um semingsfólk at seta fyribils, til tilmæli 

kann gerast við minst 10 atkvøðum.  

Stk. 4. Landsstýrismaður kann í kunngerð 

broyta skjal 1. 

 

§ 3.  Semingsfólkið skal biðja sær 

hjálparsemingsfólk. Hjálparsemingsfólk 

lúka somu treytir sum semingsfólkini.  

 

Kapittul 2 

 

Trætustovnur 

 

§ 4. Partar í kollektivum sáttmálum hava 

skyldu at skipa nøktandi trætuloysn 

sínámillum. 

Stk. 2. Hava partarnir ikki gjørt aðra semju 

eftir stk. 1, hava teir skyldu at viðurkenna 
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Fasta Gerðarrætt í øllum málum um 

samtykt, marknamál, brot og stríðsstig. 

Stk. 3. Einhvør træta um heimildir hjá 

semingsfólkum kann leggjast fyri Fasta 

Gerðarrætt.  

 

 

Kapittul 3 

 

Upplýsingar, fráboðanir og kunning, 

fráboðanarfreist 

 

§ 5. Semingsstovnurin skal støðugt kunna 

seg við sáttmálaviðurskifti og aðrar 

viðkomandi umstøður á 

arbeiðsmarknaðinum. 

Stk. 2. Semingsstovnurin kann krevja allar 

sáttmálar og annað tilfar, ið viðkomandi eru 

fyri starv stovnsins, frá feløgum, stovnum og 

einstaklingum. 

 

§ 6. Partarnir á arbeiðsmarknaðinum hava 

skyldu at fráboða semingsstovninum allar 

uppsagnir av sáttmálum. 

Stk. 2. Semingsstovnurin skal kunna seg um 

samráðingar, ið eru í gongd. 

 

§ 7. Partarnir hava skyldu at áseta 

sínamillum reglur í áhugatrætu, herundir  í 

minsta lagi um fráboðanarform og 

fráboðanarfreist undan arbeiðssteðgi. 

Stk. 2. Hava partarnir ikki gjørt aðra semju 

eftir stk. 1, hava teir skyldu at boða frá 

beinleiðis til viðkomandi samráðingarleiðara 

hjá mótparti. 

Stk. 3. Partarnir kunnu hóast stk. 1 ikki 

avráða styttri fráboðanar freist enn tríggjar 

yrkadagar til á midnátt.  

Hevur semingsstovnurin útsett arbeiðssteðg 

eftir § 10, kann útsetti arbeiðssteðgurin í 

fyrsta lagi setast í verk tríggjar dagar eftir, at 

semingsstovnurin innan fyri ta vikuna, 

arbeiðsteðgurin er útsettur, hevur boðað frá, 

at samráðingarnar eru slitnaðar, ella tríggjar 

dagar eftir, at vikan, arbeiðsteðgurin er 

útsettur, er úti. Galdandi lógfestar 

trygdarreglur ella hóttandi heilsuvandi 

kunnu eftir umstøðunum føra við sær styttan 

ella leingjan av freist fyri ávís størv ella 

arbeiðspláss.  

 

Kapittul 4 

 

Samráðing og seming 

 

§ 8. Hava samráðingar verið partanna 

millum, ella hevur ein av pørtunum noktað 

at tikið upp samráðingar, og útlit ikki eru 

fyri at fáa semju partanna millum, kann ein 

av pørtunum boðsenda semingsstovninum. 

Semingsstovnurin kann tá eisini av sínum 

eintingum boða pørtum til semings, og kann 

tá áseta neyðugar reglur partanna millum 

fyri semingina. 

Stk. 2. Metir semingsstovnurin ikki, at 

veruligar samráðingar eru farnar fram, kann 

hann áseta pørtunum freist at gera hetta, 

áðrenn stovnurin fer undir seming. 

Stk. 3. Hava partar byrjað samráðing saman, 

ella eru sáttmálaøkini nær skyld, kann 

semingsstovnurin teingja semingina saman. 

 

§ 9. Fyri hvørja seming úttekur 

semingsfólkið í samráð við partarnar eitt ella 

fleiri varasemingsfólk. 

Stk. 2. Partarnir hava skyldu at gera eftir 

fundarboðum og fyriskipanum í sambandi 

við seming. 

Stk. 3. Semingsfólk kunnu, sum tey meta 

neyðugt, heita á partarnar um at ganga 

hvørjum øðrum á møti ella broyta støðu sína 

til tess at loysa stríð og finna semju. 

Stk. 4. Semingsfólk kunnu krevja, at ávís 

stríðsmál vegna faktøkni ella ónøktandi 

samráðing verða viðgjørd fyri seg, antin 

undan semingsroyndini ella aftaná seming 

um høvuðsstríðsmálini. Semingsfólk kunnu 

áseta freistir fyri hesum.   

Stk. 5. Semingsfólk kunnu undir seming seta 

fram óformlig tilmæli ella formlig 

semingsuppskot. Tá ið formligt uppskot 

verður sett fram, skal tað dyljast, til allir 

partar hava svarað. Áðrenn uppskotið verður 

handað pørtunum, skulu semingsfólk ráðføra 

seg við umboð fyri hvørja síðu.   

Stk. 6. Semingsfólk áseta svarfreist í samráð 

við partarnar. 

Stk. 7. Partarnir kunnu annaðhvørt taka undir 

við ella vraka semingsuppskot. Hvussu 

semingsuppskot skal samtykkjast veldst um 

viðtøkur og heimildir hjá viðkomandi 
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pørtum. Er seming tengd at § 8, stk. 3, ásetir 

semingsstovnurin sínámillum atkvøðuvekt.  

 

§ 10. Semingsstovnurin kann útseta 

arbeiðssteðg eina ferð í mesta lagi í eina 

viku.  

 

Kapittul 5 

 

Trúnaðarmál, upplýsing, endurskoðan 

 

§ 11. Upplýsingar, tilfar og skjøl, ið 

semingsstovnurin hevur fingið í sambandi 

við samráðingar undir semingsstovnins 

leiðslu eru trúnaðarmál uttan so, at partarnir 

semjast, og upplýsingarnar ganga fram av 

semjuni.  

 

Kapittul 6 

Fígging og gjøllari reglur 

 

§ 12. Landskassin ber útreiðslur av 

semingsstovni eftir játtan á árligu 

fíggjarløgtingslógunum. 

Stk. 2. Partarnir bera sjálvir egnar útreiðslur 

samsvarandi starvsskipan. 

Stk. 3. Landsstýrismaður kann í kunngerð 

áseta gjøllari reglur um m. a., hvørjar 

útreiðslur av semingsstovni landskassin skal 

bera sbrt. stk. 1, og hvørjar útreiðslur 

partarnir skulu bera sbrt. stk. 2, og reglur um 

samsýningar hjá semingsfólkum. 

 

Kapittul 7 

 

Gildi 

 

§ 13. Lógin kemur í gildi 1. mai 2013 

Stk. 2. Samstundis fara úr gildi allar 

ásetingar í Lov nr. 86 af 31. mars 1928 for 

Færøerne om Mægling i Arbejdsstridigheder 

uttan ásetingarnar í § 5, stk. 1-3 og § 7.  

Stk. 3. Sitandi semingsfólk halda fram eftir 

nýggju skipanini, til verandi skeið ganga út. 

 

 

 

 

SKJAL 1 - Partarnir á arbeiðsmarknaðinum, bólkað í stavrað  

  

Løntakarafeløgini fyri verkafólk og tílíkar fakbólkar (løntakarar á privata 

arbeiðsmarknaðinum) 

Finansforbundet 

Flogskiparafelag Føroya 

Føroya Arbeiðarafelag   

Føroya Handverkarafelag 

Føroya Prentarafelag 

Føroysk Miðlafólk 

Havnar Arbeiðskvinnufelag 

Havnar Arbeiðsmannafelag 

Klaksvíkar Arbeiðskvinnufelag 

Klaksvíkar Arbeiðsmannafelag 

Landsfelag Handverkaranna 

S & K 

Starvsfólkafelag Føroysku Sparikassanna  

Súlan 

Yrkisfelagið Trygdin 

  

  

Manningarfeløgini 

Fiskimannafelagið 

Maskinmeistarafelagið 
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Føroya Skipara- og navigatørfelag  

  

  

Løntakarafeløgini fyri starvsfólk og tílíkar fakbólkar 

Almanna- og Heilsurøktarafelag Føroya 

Arkitektafelag Føroya 

Bioanalytikarafelagið 

Búskapar- og Løgfrøðingafelag Føroya   

Dansk Farmaceutforening  

Ergoterapeutfelagið 

Fakfelag Sjómansskúlalærara í Føroyum  

Farmakonomforeningen 

Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar 

Felagið Maskinmeistaralærarar 

Foreningen af yngre læger/Hjálparlæknaráð Føroya 

Føroya Byggifrøðingafelag 

Føroya Lærarafelag   

Føroya Musikklærarafelag 

Føroya Pedagogfelag  

Føroya Psykiatrifelag 

Føroya Tekniska Lærarafelag 

Føroya Verkfrøðingafelag 

Føroyskir Fysioterapeutar 

Heilsuhjálparafelag Føroya 

Lærarafelag Handilsskúlans 

Ljósmøðrafelag Føroya 

Magistarafelagið   

Økonomafelag Føroya 

Starvsmannafelagið   

Yrkisfelag Studentaskúla- og HF-lærara   

  

  

Arbeiðsgevarafeløgini  

Føroya Arbeiðsgevarafelag 

Føroya Handverksmeistarafelag 

Føroya Prentsmiðjufelag  

  

  

Reiðarafeløgini  

Føroya Reiðarafelag   

Reiðarafelagið fyri Farmaskip   

  

  

Almennu arbeiðsgevararnir 

Fíggjarmálaráðið  

Kommunala arbeiðsgevarafelagið 

 

 

Viðmerkingar til lógaruppskotið 
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Kap I. Almennar viðmerkingar 

 

1. Bakstøðið  

 

Seinastu nógvu árini hava fleiri royndir verið gjørdar at gera nýggja semingslóg at koma í staðin 

fyri verandi semingslóg, lov nr. 86 frá 31. mars 1928 om mægling i arbejdsstridigheder, sum 

seinast broytt við løgtingslóg nr. 40 frá 10. mai 1984, men uttan at tað hevur borið á mál, sbr. 

eisini løgtingsmál nr. 89/2011: Uppskot til løgtingslóg um at broyta lov om mægling i 

Arbejdsstridigheder.  

 

Eisini nevndin hjá Fasta Geðarrætti hevur arbeitt við málinum, og í januar mánaði í ár heitti 

landsstýrismaðurin á nevndina fyri Fasta Gerðarrætt um at taka málið upp aftur at gera nýggja 

semingslóg. Eitt uppskot varð orðað, sum nevndin  arbeiddi við, men semja fekst ikki. 

 

Hetta uppskotið, sum nú verður lagt fyri Løgtingið, byggir á uppskotið, sum nevndin fyri Fasta 

Gerðarrætt arbeiddi við.  

 

2.  Endamálið við lógini 
 

Uppskotið hevur til endamáls at víðka virkisøki lógarinnar soleiðis, at sama lóg og sami stovnur 

tekur sær av arbeiðsósemjum á øllum arbeiðsmarknaðinum, umframt at stovnurin fær heimild at 

virka fyri at menna sáttmálaøkini og savna viðkomandi tilfar. Somuleiðis verða ásetingar gjørdar 

um at tryggja trætuskipan, skipa fráboðan og teingja saman seming. Farið verður harumframt frá 

strongu viðtøkukrøvunum (m.a. krøv um uratkvøðu og høg krøv til atkvøðuluttøku fyri at fella 

semingsuppskot).   

 

Við hesum fer meginparturin av Lov nr. 86 frá 31. mars 1928 for Færøerne om Mægling i 

Arbejdsstridigheder úr gildi. Ríkislógin verður tó framhaldandi galdandi fyri ávísar spurningar 

um rættargang.  

 

3. Verandi skipan 

Eftir verandi skipan verða fyri trý ár tilnevndir semingsmaður og varasemingsmaður við teirri 

uppgávu at viðvirka til loysn av arbeiðsósemjum. Nevnd verður sett við 15 limum umboðandi 

ávísar navnsnevndar partar á arbeiðsmarknaðinum.    

 

Henda almenna skipan hevur virkað síðani 1928. Kollektivar samráðingar vóru tá bert á privata 

arbeiðsmarknaðinum, ávikavist á landi og á sjógvi, og tilmælandi partarnir vóru bert 

arbeiðsgevara- og løntakarafeløg á privata marknaðinum. Men tó eru ikki øll virkin feløg á 

privata arbeiðsmarknaðinum nevnd. Sum samráðingar tóku seg upp á almenna 

arbeiðsmarknaðinum, tók samsvarandi spurningurin seg upp, hvørt skipanin var galdandi fyri 

allan arbeiðsmarknaðin. Rættast hevði kanska verið longu tá at víðkað skaran av tilmælandi 

feløgum. Í staðin gjørdist venjan tann, at ad hoc privat seming var skipað á almenna 

arbeiðsmarknaðinum, meðan almenna semingsskipanin bert virkaði á privata 

arbeiðsmarknaðinum, men kortini eisini fyri teir har virknu partar, ið ikki vóru nevndir í lógini.  

 

Lógin er bert broytt tvær ferðir síðani 1928, millum annað at víðka skaran av tilmælandi pørtum. 

 

4. Høvuðsinnihaldið í uppskotinum 

 

Víðkað heimild 
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Skotið verður upp, at tað staðiliga verður ásett, at semingsstovnurin hevur málsføri í øllum 

kollektivum áhugatrætum, bæði á privata og almenna arbeiðsmarknaðinum. 

 

Víðkaður setanarbólkur 

Samstundis verður setanarbólkur mannaður at umboða teir seks siðbundnu bólkarnar av pørtum á 

tí við kollektivum sáttmálum skipaða føroyska arbeiðsmarknaðinum. Talan er um ávikavist 

arbeiðsgevarar og løntakarar á økjunum á landi, á sjógvi og innan tað almenna. Bólkarnir verða 

ofta nevndir privatir arbeiðsgevarar, reiðarar, almennir arbeiðsgevarar, verkafólk, 

manningarfeløg og almenn starvsfólk. Bólkarnir síggjast aftur í øðrum skipanum sum ALS og 

Fasta Gerðarrætti. Eftir uppskotinum fær landsstýrismaður heimild í kunngerð at siga, hvørjir 

partarnir eru, og hvussu teir skulu bólkast. 

 

Hvør bólkur fær trý umboð, tilsaman 18, og 10 atkvøður krevjast til samtyktar, so onnur síðan 

ikki kann velja einsamøll. Millumgongumaður er gerðarrættarformaðurin.       

 

Trætuloysnir 

Skilt verður ímillum áhugatrætur og rættartrætur. Áhugatrætur eru trætur partanna millum á 

arbeiðsmarknaðinum um hvørjar reglur skulu galda, hesar trætur verða loystar við samráðing og 

seming, so skipaðir verða kollektivir sáttmálar um løn, treytir, leiðslu og mangt annað. 

Rættartrætur eru trætur um samtyktar reglur, m.a. hvussu hesar skulu tulkast, og hvussu brot á 

reglurnar skulu halda uppat ella bøtast.  

 

Ásett verður nú, at partarnir hava skyldu at hava neyðugar trætuloysnir í báðum sløgum av 

trætum. 

 

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 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 ásetir trætustovnin at vera Arbejdsretten, ið somuleiðis er stovnur, mannaður 

av pørtunum á arbeiðsmarknaðinum.  

 

Fráboðan 

Partarnir hava heimild at nýta stríðsstig í áhugatrætum. Hetta merkir at lýsa verkfall ella 

verkbann, ávikavist at løntakarar og arbeiðsgevarar kollektivt steðga at lata og taka ímóti 

arbeiðsmegi. Tá ið áhugatræta førir við sær stríð, hava partarnir víðar heimildir. Spurningurin 

hevur tó alsamt verið frammi, hvussu partarnir skulu boða frá stríði og við hvørji freist. 

 

Nú verður ásett, at partarnir hava skyldu at avráða sínamillum, hvørjar reglur skulu galda á 

hesum øki. Verða reglur ikki ásettar kollektivt, galda hereftir ávísar minstureglur. 

 

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). 
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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 tríggjatr yrkadagar. 

 

 

Teingjan 

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

saman, eisini mugu enda saman. Hartil verður kravt, at nær skyld sáttmálaøki kunnu teingjast 

saman.  

 

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. 

 

Samtyktir 

Fríi samráðingarrætturin er demokratisk grundregla og súla undir tí norðurlendska 

vælferðarskapandi arbeiðsmarknaðinum. Ásetingarnar um samtykt verða nú broyttar, so fyrst og 

fremst veldst um egnu reglur partanna, nær nýggjur sáttmáli er samtyktur. Eftir galdandi reglum 

skulu t.d. 65% vera ímóti semingsuppskoti, um bert 45% av limunum í ávísum fakfelagi møta 

upp til uratkvøðu (sí § 6 í verandi lóg). Hetta verður nú broytt, so t.d. nevndin í felagnum kann 

ráða fyri samtykt av nýggjum sáttmála.  

 

Frávik frá hesum verður tó, at semingsstovnurin fyri tengda seming kann áseta, at antin hvørt 

felag hevur eina atkvøðu, ella at ásett verður %-vekt, t.d. eftir limatali ella fevndum ársverkum.      

 

 

5. Broytingar í mun til uppskotið, sum nevndin fyri Fasta Gerðarrætt arbeiddi við 

 

Sum nevnt, byggir hetta uppskotið á uppskotið, sum nevndin fyri Fasta Gerðarrætt arbeiddi við, 

tó við ávísum broytingum.  

 

Kjarnin í ásetingunum í verandi semingslóg og í uppskotinum til nýggja lóg viðvíkir reglum um 

val av semingsfólki og reglum um mannagongd (prosessreglur) og um sjálva semingina. Tílíkar 

ásetingar við reglum um val av semingsfólki og prosessreglum eru bæði neyðugar og nøktandi til 

tess, at stovnurin skal kunna virka eftir sínum endamáli. 

 

Uppskotið, sum nevndin arbeiddi við, inniheldur harumframt ásetingar við reglum, sum ikki 

viðvíkja val av semingsfólkum ella prosessreglum, tá seming er, men sum snúgva seg um, at 

semingsstovnurin, umframt at royna seming, tá áhugatrætur eru á arbeiðsmarknaðinum, eisini 

skal menna sáttmálar, savna tilfar, skipa fyri kanningum, skipa fyri fundum um viðkomandi 

spurningar, seta  høli og aðrar umstøður til taks til samráðingar, eisini tá semingsstovnurin ikki er 

komin upp í samráðingarnar.  

 

Mett verður, at tílíkar ásetingar í semingslógini eru óneyðugar til tess, at stovnurin skal kunna 

virka eftir sínum endamáli, og tað er óvist, um nyttan av tílíkum ásetingum stendur mát við tær 

útreiðslur, ið standast av ásetingunum, tí tað krevst, at játtanin til semingsstovnin verður økt 

munandi, um semingsstovnurin skal átaka sær nevndu uppgávur. Hóast uppgávurnar eru 

játtanarstýrdar, verður mett, at tað ikki er rætt í hesum uppskotinum til semingslóg at binda 
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landsstýrið til - tá umstøður eru til tað – at arbeiða fyri, at tað verður skipaður ein 

semingsstovnur við nógv víðkaðum virkisøki, og harvið munandi størri rakstrarútreiðslum fyri 

landskassan.   

 

Ásetingar um nevndu viðurskifti í uppskotinum, sum nevndin arbeiddi við, eru tí ikki tiknar við í 

hetta uppskotið. 

 

6. Ummæli 

Ummæli eru innkomin frá: 

Kommunala Arbeiðsgevarafelagnum, Føroya Prentarafelag, Føroya Arbeiðsgevarafelag, Føroya 

Handverksmeistarafelag, Føroya Prentsmiðjufelag, Reiðarafelagnum fyri Farmaskip; Føroya 

Skipara- og Navigatørfelag; Fakfelagsssamstarvinum; Lærarafelagnum, Starvsmannafelagnum,  

Pedagogfelagnum og Havnar Arbeiðskvinnufelag, FelagnumFøroyskir Sjúkrarøkarfrøðingar; 

Akademikarafelag Føroya, Búskapar- og Løgfrøðingafelag Føroya, Magistarafelag Føroya, 

Yrkisfelag Studentaskúla og HF-lærara og Lærarafelag Handilsskúlans; Samtak: Føroya 

Arbeiðarafelag, Føroya Fiskimannafelag, Havnar Arbeiðsmannafelag, Klaksvíkar 

Arbeiðskvinnufelag, Klaksvíkar Arbeiðsmannafelag; Havnar Arbeiðskvinnufelag; Lønardeildini. 

Víst verður til skjølini 1-10 

 

Kap. 2. Avleiðingar av uppskotinum 

 

1. Fíggjarligar avleiðingar 

 

A. Fyri landið 
Talan verður um eina sparing á konto hjá Fíggjarmálaráðnum, umframt eina minni øking hjá 

Vinnumálráðnum (seming og Fasti Gerðarrættur). Sparing hjá landinum netto. Víst verður til 

viðmerkingarnar til § 12. 

 

B. Fyri kommunurnar 

Sparing í seming. 

 

C. Fyri vinnuna 

Fíggjarlig sparing fyri feløgini á almenna arbeiðsmarknaðinum. Almennur búskaparvinningur, 

serliga fyri flakavirki og onnur framleiðsluvirki, sum ikki longur koma at liggja still undir 

samráðingartilgongd; nú kann fiskur keypast inn, til fráboðan er komin.  

 

2. Umsitingarligar avleiðingar 

Ávísar umstillingar til nýggjar mannagongdir.  

 

3. Umhvørvisavleiðingar 

Uppskotið hevur ongar umhvørvisavleiðingar. 

 

4. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Ongar beinleiðis, men møguliga óbeinleiðis nytta fyri útjaðara. 

 

5. Avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur 

Ikki týdning fyri altjóða avtalur ella sáttmálar. 

 

6. Sosialar avleiðingar 

Ongar beinleiðis, tó ávísur fyrimunur av øktari framleiðslu. 
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Talva 1: Yvirlit yvir avleiðingar 

 Fyri landið/ 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri 

pláss/øki í 

landinum 

Fyri ávísar 

samfelagsbólkar/ 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar/ 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Ja Nei Ja Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Ja Nei Ja Ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og reglur 

Ja Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar  
   Nei  

 

 

Kap. 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1: 

Ásetingin heimilar stovninum, skipar tilnevning og ásetir fevnd og endamál. 

 

Nú verður greitt ásett, at stovnurin skal taka sær av øllum tí kollektivt skipaða 

arbeiðsmarknaðinum, almennum sum privatum, á landi og sjógvi, verandi og komandi 

pørtum. 

 

Partarnir á arbeiðsmarknaðinum gera tilmæli um semingsfólk fyri hvørt 3 ára skeið. 

Landsstýrismaður er bundin av tilmælinum, men kann altíð seta semingsfólkið frá. 

 

Fer semingsfólkið frá í ótíð, verður nýtt skeið at byrja. Til tess at nýtt semingsfólk er sett í 

starv sambært tilmælandi mannagongdini verður varasemingsfólkið at røkja starvið, um 

neyðugt annað hjálparsemingsfólk. Starvstreytir verða nærri lýstar í kunngerð eftir § 12, 

stk. 2. 

 

 

Til § 2 

Partarnir á arbeiðsmarknaðinum eru skiftandi skari, sum bæði í ALS-lóg og sáttmála um 

Fasta Gerðarrætt eru nærri lýstir. Tá ið lógin kemur í gildi, verður listin yvir møguligar 

sáttmálapartar hjá Fasta Gerðarrætti nýttur (nakað øktur), men heimilað verður 

landsstýrismanni at broyta listan, so partar í kollektivum sáttmálum, sum fevndir verða av 

lógini, verða umboðaðir í tilmælandi nevndini. Hetta merkir, at so hvørt 

arbeiðsmarknaðurin broytist, verður skarin av tilmælandi pørtum broyttur, so sleppast kann 

undan verandi støðu, har summir partar sita uttanfyri, og fevnd lógarinnar er avmarkað í 

venju. 

 

Mannagongdin verður hereftir tann, at 3 umboð úr hvørjum høvuðsbólki, ávikavist 

almennum arbeiðsgevarum, privatum arbeiðsgevarum, reiðarum, almennum starvsfólki, 

verkafólki og manningarfeløgum hittast at gera tilmæli. Á henda hátt er tryggjaður 

paritetur millum siðbundnu bólkarnar á arbeiðsmarknaðinum.  
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Fasti Gerðarrættur tryggjar, at bólkarnir hittast og velja umboð síni. Um neyðugt velur 

gerðarrættarformaðurin (høvuðsdómarin) limir í setanarbólkin fyri ávísan høvuðsbólk eftir 

at hava hoyrt partarnar. 

 

Síðani hittist setanarbólkurin, og roynd verður semja; í øðrum lagi at velja við avgjørdum 

meiriluta (10); í triðja lagi verður spurt um fleiri ymisk evni, og gerðarrættarformaðurin 

velur síðani teirra millum onkran at sita fyribils. Hetta er í høvuðsheitum verandi skipan 

eftir § 1 í lógini frá 1928 við tillaging samsvarandi størra talinum (18 + 1 limir heldur enn 

14 +1; 10 atkvøður fyri heldur enn 8).  

 

Undir øllum umstøðum verður tað av gerðarrættarformanninum fráboðaða tilmælið 

bindandi.  

 

Setanarbólkurin skal mannast í minsta lagi triðja hvørt ár. 

 

Til § 3 

 

Skipað verða fleiri hjálparsemingsfólk, so til ber at úttaka semingsfólk eftir tørvi til hvørja 

seming sær.  

 

Til § 4 

Ásett verður, at partarnir skulu hava nøktandi trætuloysn fyri rættartrætur sínar. At vera 

nøktandi merkir nóg skjót viðgerð, nóg gott innlit hjá dómara í arbeiðsmarknað, nóg 

víðfevnd og nóg trygg málsviðgerð annars. 

 

Hava partarnir ikki skipað egnan stovn at viðgera tey mál, sum nevnd eru í sáttmála um 

Fasta Gerðarrætt § 6(2), verður Fasti Gerðarrættur kravdur trætustovnur. 

 

Talan er um somu skipan, sum fyrr var galdandi fyri stovnin “Faste Voldgiftsret,” sum eftir 

Lov nr. 536 af 4. oktober 1919 om Den Faste Voldgiftsret hevði myndugleika at døma 

sambært tí millum donsku høvuðfakfeløgini avtalaða norminum, eisini í føroyskum 

málum, sí t.d. FF móti FRF - fiskimannaverkfallið 1954 í savninum á www.fg.fo.   

 

Eins og í Danmark verður somuleiðis ásett, at okkara trætustovnur, mannaður av pørtunum 

á arbeiðsmarknaðinum, verður at taka støðu til trætur um heimildir semingsstovnsins. 

 

Til § 5 

Sum higartil verður semingsstovnurin at kunna seg við viðurskiftini á 

arbeiðsmarknaðinum. 

 

Til § 6 

Partarnir á arbeiðsmarknaðinum hava skyldu at fráboða semingsstovninum allar uppsagnir 

av sáttmálum. 

 

Semingsstovnurin skal kunna seg um samráðingar, ið eru í gongd. 

 

Til § 7 

Kravt verður nú, at partarnir skulu hava fráboðanarreglur. Hesar reglur skulu í minsta lagi 

fevna um form og freist, men hartil er hóskandi við skipan av føstum undantøkum, øðrum 
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undantøkum og trygdarreglum, umframt at mangar aðrar reglur hóskandi kunnu vera um 

avleiðingar av arbeiðssteðgi og yvirgongd frá einum sáttmálaskeiði til annað. 

 

Minstukrøvini verða ásett soleiðis, at fráboðan skal vera til á midnátt og í minsta lagi 

tríggjar yrkadagar. Slitna samráðingar kl. 13 mánadag, so ber til at lýsa verkbann ella 

verkfall at byrja hósdag kl. 0.00; slitna tær kl. 15 hósdag, so ber til at lýsa verkbann ella 

verkfall týsdag vikuna eftir kl. 0.00. Partarnir kunnu avráða aðrar reglur (tó ongantíð styttri 

freist enn ta nevndu), men mugu gera hetta í áseting í sáttmála ella aðrari orðaðari avtalu at 

galda frameftir – møgulig siðvenja higartil lýkur ikki treytina at “áseta sínámillum 

froboðanarreglur,” men ásetingar higartil kunnu gera tað. 

 

Trygdarreglur kunnu vera ásettar í lóg, t.d. ber ikki til eftir sjórættinum at fara av skipi, 

fyrrenn komið er trygt í havn; til ber ikki hjá lærara á námsferð at fara frá næmingunum; 

mong onnur dømi kunnu nevnast um, at arbeiðssteðgur má útsetast fyri, og báðir partar 

ávikavist arbeiða og samsýna samsvarandi eftir, at arbeiðssteðgur annars lógliga kann 

byrja. Hinvegin kann brot á trygdarreglur gera, at neyðugt er at steðga fyrr enn vanligu 

freistina, t.d. um mynstring beint fyri vanligan arbeiðssteðg ikki kann henda á tryggan hátt, 

ella longu byrjað verkfall hjá øðrum fakbólki ger framhaldandi rakstur ótryggan. 

 

Til § 8 

Sum higartil er treytin fyri, at semingsstovnurin hevur skyldu at skipa seming, at verulig og 

miðvís samráðing fyrst er farin fram. 

 

Nú verður tó ásett, at stovnurin kann taka stig til neyðugar samráðingar um onnur evni, eitt 

nú at tryggja, at lógarkrøv, ið skulu fremjast í kollektivum sáttmála, verða framd, at avrádd 

evni sambært protokollatum verða tikin upp, ella aðrar neyðugar ábøtur verða viðgjørdar. 

 

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

partar samráðast saman – ella við at semingsstovnurin teingir saman – tá tað krevst, at 

sáttmálaøkini eru nóg nær og nógv skyld.    

 

Til § 9 

Semingsstovnurin fer sum higartil at skipa samráðingarnar eftir høvuðsreglunum um, at 

tvey semingsfólk vanliga hava ábyrgd, tey áseta fundarskipan, mýkja partarnar, geva 

ávegis tilmæli og enda við formligum semingsuppskotum, um grundarlag er fyri slíkum.  

Somuleiðis verður møguligt at útskilja summar spurningar at avgreiða fyri seg undan ella 

eftir høvuðsseming. Hetta er serliga viðkomandi, tá ið samráðingar verða samantengdar.  

 

Til § 10 

Í galdandi lóg er ásett: 

Naar Forligsmanden har besluttet at mægle eller mægler til Hindring af en truende 

Arbejdsstandsning, kan han paa hvilket som helst Tidspunkt før eller under 

Forhandlingerne som Betingelse for Mægling stille Krav til Parterne om, at 

Arbejdsstandsningen ikke iværksættes, forinden Forhandlingerne af Forligsmanden er 

erklæret for afsluttede. Kravet kan dog højst omfatte et Tidsrum af en Uge og kan under 

samme Arbejdsstrid kun stilles een Gang. 

 

Semingsstovnurin kann sum higartil útseta arbeiðssteðg.  

 

 

Til § 11 
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Ásetingin samsvarar við § 7 í galdandi semingslóg. 

 

Til § 12 

Semingsstovnurin verður fíggjaður av landskassanum. Partarnir bera sjálvir egnar 

útreiðslur samsvarandi starvsskipan og landsstýrismaður kann í kunngerð áseta gjøllari 

reglur um m. a., hvørjar útreiðslur av semingsstovni landskassin, ávikavist partarnir, skulu 

bera og reglur um samsýningar hjá semingsfólkum. 

 

Semingsmenn fáa eftir galdandi siðvenju samsýning upp á eina mánaðarliga fasta 

samsýning á ávikavist 4000 kr./mðn. og 3.000 kr./mðn. (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 tann sama sum á privata arnbeiðsmarknaðinum. 

 

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

partarnar á arbeiðsmarknaðinum skal halda fram. 

 

Til § 13 

Verandi semingsmenn halda fram í verandi skeiði sambært gomlu lógini, men virka eftir 

kunngerð og gildiskomu eftir nýggju heimildarlógini.  

 

Framhaldandi ásetingar, ið viðvíkja rættargongd, eru: 

   § 5. Naar der under en Strid, som har givet Forligsmanden Anledning til at træde til efter 

§ 3, opstaar Uenighed om Løn, Arbejdstid, Overarbejde og lignende, og den rette 

Erkendelse af, hvorledes de faktiske Forhold i denne Henseende har været, skønnes at være 

af Betydning for Stridens Afgørelser, er Forligsmanden berettiget til at afæske Parterne 

Erklæringer herom.  

Stk. 2. For saa vidt disse Erklæringer synes ham usikre eller ikke tilstrækkelig oplysende, 

har Forligsmanden Ret til at begære Vidneforklaring optaget ved Retten.  

Stk. 3. Forligsmanden har under disse Vidneafhøringer Ret til at være til Stede og kan 

vedrørende de i 1ste Stykke nævnte Forhold begære saadanne yderligere Spørgsmaal stillet 

til Vidnerne, som disses Udsagn maatte give Anledning til.  
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§ 7. Det er forbudt at udstede Attester eller føre Vidner om, hvad der af Parterne tilstaas 

eller foreslaas under de af Forligsmanden ledede Forhandlinger, medmindre det vedtages 

af begge Parter og udgør Punkter af Forliget.  

 

Nevnast kann, at Lov nr. 536 af 4. oktober 1919 om Den Faste Voldgiftsret er farin úr gildi 

sambært dómi frá Hægstarætti í málinum II 357/1984 (FAG v. FA – Merkjamálið 

(løgdømi) á www.fg.fo), tí ”[d]en med tilslutning af Færøernes Landsstyre gennemførte 

bestemmelse i § 25 i lov nr. 317 af 13. juni 1973 om Arbejdsretten medførte, at hverken 

denne lov eller den ved loven ophævede ældre lovgivning derefter var gældende for 

Færøerne.” 

 

Skjøl 

Skjal 1: Hoyringssvar frá Kommunala Arbeiðsgevarafelagnum 

Skjal 2: Hoyringssvar frá Føroya Arbeiðsgevarafelag 

Skjal 3: Hoyringssvar frá Føroya Skipara- og Navigatørfelag 

Skjal 4: Hoyringssvar frá Føroya Prentarafelag 

Skjal 5: Hoyringssvar frá Fakfelagssamstarvinum 

Skjal 6: Hoyringssvar frá Yrkisfelag Studentaskúla- og HF-lærara o.o. 

Skjal 7: Hoyringssvar frá Lønardeildini 

Skjal 8: Hoyringssvar frá Samtak 

Skjal 9: Hoyringssvar frá Havnar Arbeiðskvinnufelag 

Skjal 10: Viðmerkingar Vinnumálaráðsins til innkomnu hoyringssvarini 
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