
23. februar 2021 fylti Starvsfelagið 60 ár sum sjálvstøðugt felag og allir limir
felagsins eru bjóðaðir í 60 ára veitslu leygardagin 18. september 2021 kl.
19.00 í hølunum hjá Dansifrøi í Gundadali.

Vit vóna at síggja so nógvar limir sum gjørligt. Um tú ikki hevur móttikið
innbjóðing, sært tú hana við at trýsta á myndina ella leinki niðanfyri.

Melda til við at senda boð til gudrid@starvsfelag.fo í seinasta lagi 5.
septembur.

SÍ INNBJÓÐING

LES MEIRA

60 ÁRA VEITSLA

Limabræv
Juli 2021

HVAT ER
VERKFALSRAKT
ARBEIÐI?
Nógvir fyrispurningar eru
komnir inn um verkfalsrakt
arbeiði undir seinasta verkfallið.
Tí hava vit gjørt eina vegleiðing
um verkfalsrakt arbeiði.

ÁLITISFÓLKA-
FUNDUR
ÚTSETTUR
Fyrri hálvárligi fundurin fyri
álitisfólk, sum skuldi vera 8. juni,
er útsettur vegna koronatilmæli.

Álitisfólk kunnu bíleggja tilfar til
nýggjar ella møguliga nýggjar
limir við at venda sær til felagið.

EINGIN SEMJA UM
STARVSFÓLK Á
FLOGVØLLINUM
Samráðingar millum Føroya
Arbeiðsgevarafelag og Starvsfelagið
um at yvirtaka sáttmálaøkið á
flogvøllinum frá HK Trafik & Jernbane
eru endaðar uttan úrslit.
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LES VEGLEIÐING

https://www.starvsfelag.fo/media/r4wbduhj/innbj%C3%B3%C3%B0ing-til-60-%C3%A1ra-veitslu.pdf
https://www.starvsfelag.fo/tidindi/eingin-semja-um-starvsfolk-a-flogvollinum/
https://www.starvsfelag.fo/media/r4wbduhj/innbj%C3%B3%C3%B0ing-til-60-%C3%A1ra-veitslu.pdf
https://www.starvsfelag.fo/limir/ofta-spurt/verkfall/


Starvsfelagið fer eisini í
summarfrí, skrivstovan er stongd
frá mánadegi 19. juli til og við
fríggjadag 6. august.

Eru átrokandi boð, ber til at skriva
teldupost til
starvsfelag@starvsfelag.fo
og vit svara skjótast gjørligt.

Summarið stendur fyri framman, fleiri av limum okkara eru farin í
summarferiu og onnur fara fyrsta dagin. Hóast óvissu koronastøðuna, vita
tey flestu nú, hvussu ferian skal haldast.

Í ár fara vit í felagnum í summarfrí við eini enn betur kenslu av styrki í
felagsskapinum. Vit hava undir verkfallinum hjá námsfrøðingunum í juni
mánaða sæð, hvussu sterk fakfelagsrørslan er, tá vit standa saman. Tá
politiska valdið legði fram ætlanir at skerja verkfalsrættindi hjá fakfeløgum,
stóðu vit saman og vísti styrkina, ið var við til at fáa uppskotið tikið aftur.

Støðan hjá Starvsfelagnum er, at verkføll skulu sjálvsagt ikki seta lív og
heilsu í vanda, og tí verða neyðug undantøk altíð givin undir verkfalli. Hetta
er nakað, sum arbeiðsgevarar og fakfeløg skulu loysa saman.

Tað er eitt álvarsamt álop á okkara frælsu arbeiðsmarknaðarskipan at
lóggeva um verkfalsrættin. Tað hava feløgini staðiliga mótmælt, og tað
fara tey framhaldandi at stríðast ímóti. Vit skulu brúka tey amboð, sum
arbeiðsmarknaðurin longu hevur, at loysa trætur á arbeiðsmarknaðinum.

Vit hava annars nógv annað á skránni eftir summarferiuna, eitt nú
sáttmálasamráðingar við Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og
Fíggjarmálaráðið og ikki minst eina rimmar føðingardagsveitslu í
september mánaða, sum vit gleða okkum til.

Eg fari við hesum at ynskja øllum eitt gott summar og eina góða feriu.

HEILSAN FRÁ FORMANNINUM

Sáttmálanir hjá Starvsfelagnum
við Kommunala
Arbeiðsgevarafelagið og
Fíggjarmálaráðið fara úr gildi tann
1. oktober 2021. 

Felagið er farið at savna inn ynski
og krøv frá álitisfólkunum.
Freistin hjá álitisfólkunum at
senda inn ynski og krøv er 27.
august.
Samráðingarnar byrja væntandi í
september mánaða.

SÁTTMÁLA-
SAMRÁÐINGAR Í
HEYST

STARVSFELAGIÐ
FER Í  SUMMARFRÍ
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Starvsfelagið fekk ikki viðhald í
Fasta Gerðarrætti í málinum um
at fáa Semingsstovnin at royna
semju millum Starvsfelagið og
Fíggjarmálaráðið um sáttmála fyri
starvsfólk í yvirtiknu
Familjufyrisitingini. Fasti
Gerðarrættur metir, at størvini
longu eru í sáttmálanum hjá
Starvsfelagnum.

Starvsfelagið arbeiðir víðari við
málinum og fyrireikar í løtuni
kærumál til Fasta Gerðarætt, hesa
ferð um hvussu tey yvirtiknu
starvsfólkini skulu flokkast.

MÁLIÐ UM
FAMILJU-
FYRISITINGINA

mailto:starvsfelag@starvsfelag.fo

