
 
VIÐTØKUR FYRI 

STARVSFELAGIÐ 
 
 
 
 

1. partur 
 

Navn og endamál 
 
 

§ 1 
 
Stk. 1 Navn felagsins er Starvsfelagið, stytt SF. 
Stk. 2 Tingstaður SFs er Tórshavn. 
 
 

§ 2 
 
Stk. 1 Endamál felagsins er á demokratiskum og javnstøðiligum grundarlagi støðugt at virka fyri betri arbeiðskorum 
 
Stk. 2 SF tekur ikki lut í partapolitikki. 
 
 
 
 

2. partur 
 

Limarættur og –skyldur 
 
 

§ 3 
 
Stk. 1. Limarætt hava tey, sum arbeiða í einum av sáttmálaøkjum felagsins. 
 
Stk. 2. Framhaldandi limarætt hava eisini tey, sum fara í nýtt starv uttan fyri sáttmálaøkini, tá nýggi arbeiðsgevari teirra gongur 
undir ein av sáttmálum felagsins. 
 
Stk. 3. Starvsbólkar uttan fyri verandi sáttmálaøkini kunnu fáa hvílandi limaskap, sbrt. § 4 stk. 4, meðan felagið, eftir teirra 
áheitan, roynir at fáa sáttmála fyri teir. 
 
Stk. 4. Nevndin kann nokta persóni limaskap, tá viðkomandi hevur óloyst trætumál við annað yrkisfelag, ella hann, móti boðum 
frá yrkisfelag, hevur tikið upp verkfalsrakt arbeiði. Nevndin kann eisini nokta persóni limaskap, hevur viðkomandi próvfast tilvitað 
arbeitt ímóti endamálinum hjá yrkisfelag. 
 
 

§ 4 
 
Stk. 1. Tey, sum gevast at arbeiða, fara í farloyvi uttan løn ella gerast arbeiðsleys, kunnu verða skrásett sum hvílandi limir, við 
skrivliga at boða skrivstovu felagsins frá. 
 
Stk. 2. Tey, sum eru givin at arbeiða í einum av sáttmálaøkjum felagsins, men fara í annað arbeiði, kunnu í serligum førum 
verða skrásett sum hvílandi limir.  
 
Stk. 3. Arbeiðsleys kunnu varðveita sín vanliga limaskap við skrivliga at boða skrivstovu felagsins frá. 
 
Stk. 4. Arbeiðsleysur er tann, sum ikki hevur arbeiði, og sum er skrásettur í arbeiðsávísingini hjá ALS. 



 
Stk. 5. Hvílandi limir hava ikki valrætt og eru ikki valbærir, men hava tó atgongd og talurætt á aðalfundi. 
 
 

§ 5 
 
Stk. 1. Aðalfundurin ásetir limagjaldið fyri vanligan limaskap, sum ein fastan procentpart av lønini hjá limunum. Arbeiðsleys, 
sum varðveita sín vanliga limaskap, gjalda henda sama procentpartin av ALS-stuðlinum í limagjaldi. 
 
Stk. 2. Limagjaldið fyri hvílandi limir smb. § 4, stk. 2 er helvtin av vanliga limagjaldinum.  
 
Stk. 3. Aðalfundurin ásetir limagjaldið fyri hvílandi limir, smb. § 4, stk. 1 sum eitt fast krónutal um mánaðin. 
 
Stk. 4. Limir hava skyldu til at rinda limagjald hvønn mánaða. Hevur limur ikki goldið limagjald í tveir mánaðir, kann hann verða 
koyrdur úr felagnum. 
 
Stk. 5. Skrivstova felagsins hevur heimild til, vegna limirnar, at gera avtalu við stovnar/arbeiðsgevarar, um at limagjaldið verður 
tikið burturav mánaðarlønini og goldið SF beinleiðis. 
 
 

§ 6 
 
Stk. 1. Limirnir hava skyldu til kunna seg um viðtøkur og sáttmálar felagsins og hava skyldu fylgja hesum. Limir hava ikki 
heimild til at gera einsæris avtalu ella sáttmála, sum víkir frá ella ikki beinleiðis er heimilað í galdandi sáttmálum.  
 
Stk. 2. Nevndin tekur avgerð, um limi skal veitast ókeypis løgfrøðilig hjálp í trætum viðvíkjandi arbeiðsviðurskiftum. 
 
 
 
 

3. partur 
 

Dagliga virki felagsins 
 
 

§ 7 
 

Stk. 1. Formaðurin umboðar SF í øllum viðurskiftum. Tá formanninum berst frá, tekur næstformaðurin við. 
 
Stk. 2. Formaðurin arbeiðir fulla tíð hjá felagnum. 
 
Stk. 3. Formaðurin skal útinna tær skyldur, sum lógir SFs og aðalfundurin áleggja nevndini. 
 
Stk. 4. Nevndin skal gera sáttmálar um lønar- og arbeiðsviðurskifti og tekur avgerð um uppsøgn av galdandi sáttmálum og 
kann eisini seta í verk og enda yrkisósemjur. 
 
Stk. 5. Tá ið mál eru latin nevndini til samráðingar, mugu limirnir ikki taka við nøkrum tilboði frá mótpartinum ella gera 
einstaklingasáttmálar. 
 
Stk. 6. Sáttmálar, ið SF hevur gjørt, skulu allir limir, sum koma undir teir, virða og lýða. 
 
Stk. 7. Í óvanligum førum kann nevndin fáa í lag almannaatkvøðugreiðslu millum limir SFs. Atkvøðugreiðslan fer fram sambært 
teirri mannagongd, nevndin hevur samtykt í hvørjum einstøkum føri. Atkvøðumeiriluti er avgerandi fyri øll uppskot, ið soleiðis 
eru viðgjørd. 
 
Stk. 8. Til talfrøðiliga nýtslu hjá SF hava limirnir skyldu at útfylla tað hagfrøðiliga tilfar, sum nevndin savnar saman til stuðul í tí 
yrkisliga lønararbeiðnum. 
 
Stk. 9. Nevndin skal javnan kunna um virkið felagsins, tað veri seg við heimasíðu, blaðútgávu, tíðindabrøvum til limirnar ella á 



annan hátt. 
 
 

§ 8 
 
Stk. 1. Nevndin setir felagsskrivara og møguligt annað starvsfólk, sum kunnu fáa limaskap í felagnum, sbrt. § 3, men sum ikki 
samstundis kunnu vera nevndarlimir í felagnum.  
 
Stk. 2. Nevndin kann løna nevndarlimum fyri álagdar uppgávur. 
 
Stk. 3. Felagsskrivarin stendur fyri dagligu umsiting SFs eftir nærri fastlagdari skipan, sum nevndin ger. 
 
Stk. 4. Roknskaparárið er álmanakkaárið. 
 
 
 

4. partur 
 

Skipan felagsins 
 
 

§ 9 
 

Stk. 1. Aðalfundurin velir, millum limirnar, eina 5-manna nevnd at stjórna felagnum. Formaðurin er at rokna sum ein av 
nevndarlimunum, men verður valdur serskilt. 
 
Stk. 2. Formaður, sum er valdur á aðalfundinum, verður valdur fyri 4 ár. Formaður kann hægst sita trý valskeið samanhangandi. 
Fer formaður frá, verður formansval á fyrstkomandi ársaðalfundi. 
 
Stk. 3. Hinir nevndarlimirnir verða valdir fyri 3 ár í senn. Tveir teirra standa fyri vali hvørja ferð. Nevndarlimirnir kunnu hægst 
sita trý valskeið samanhangandi.  
 
Stk. 4. Nevndin ger sjálv sína starvsskipan og velir sínamillum næstformann. 
 
Stk. 5. Uppstilling til formansval fer fram í seinasta lagi 15. januar og upptilling til nevndarval fer fram í seinasta lagi 1. februar. 
Uppskot til formansvalevni og uppskot til nevndarvalevni skulu vera skrivstovu felagsins í hendi í seinasta lagi nevndu 
dagfestingar. Skrivstovan eftirkannar uppskotini og almannakunnger valevnini skjótast tilber og í seinasta lagi saman við 
innkallingini til aðalfund. 
 
Stk. 6. Tá ið nevndarval er, kann limurin í mesta lagi atkvøða fyri tveimum av valevnunum. 
 
Stk. 7. Er onki uppskot til formann komið í seinasta lagi 15. januar ella er onki ella ov fá uppskot til nevndarlimir í seinasta lagi 
1. februar, verður valt millum uppskot úr salinum á sjálvum aðalfundinum.  
 
Stk. 8. Er bert eitt uppskot til formann komið í seinasta lagi 15. januar, skal viðkomandi á aðalfundinum hava fleiri atkvøður fyri 
sær enn ímóti sær fyri at vera valdur 
 
Stk. 9. Er onki uppskot til formann yvirhøvur, verður í staðin valdur ein nevndarlimur afturat, og nevndin velir so sjálv formann 
sínámillum. 
 
Stk. 10. Tá val av nevndarlimum er á skránni, velir aðalfundurin eisini tveir tiltakslimir til nevndina eftir fyriskipan fundarstjórans. 
Tiltakslimur tekur sæti í nevndini, tá nevndarlimur fer frá í ótíð. Tiltakslimur situr restina av tíðini hjá nevndarliminum, sum hann 
tekur sæti fyri. Hevur nevndarlimur forfall í meira enn 2 mánaðir, ella er farin í farloyvi í ásetta tíð, skal tiltakslimur taka sæti fyri 
hann, til hann aftur kann taka við. 
 
Stk. 11. Aðalfundurin velur ein internan og ein eksternan grannskoðara fyri tvey ár í senn. Hvør teirra stendur fyri vali 
annaðhvørt ár. Valdur verður eisini ein tiltakslimur. 
 
 



 
 

5. partur 
 

Heimildarfyriskipanir og virkisreglur 
 
 

§ 10 
 
Stk. 1. Nevndin hevur heimild til, við einmæltari samtykt, at skipa undirnevndir fyri hvørt sjálvstøðugt sáttmálaøki og at lata frá 
sær stjórnarheimildir til undirnevndirnar. 
 
Stk. 2. Undirnevndirnar verða valdar av og millum limir SFs á sáttmálaøkinum og eftir reglum, sum nevndin skal góðkenna. 
Nevndin ger reglugerð fyri stjórnarheimildir, skipan og virkið undirnevndarinnar. 
 
Stk. 3. Nevndin skal leggja reglugerð og frágreiðing frá virksemi undirnevndarinnar fyri ársaðalfund felagsins til góðkenningar. 
 
Stk. 4. Nevndin kann seta sína avgerð í verk beinanvegin, men aðalfundurin kann, við vanligum meiriluta, gera broytingar í 
reglugerðini ella taka avgerð um at avtaka undirnevnd. 
 
Stk. 5.  Nevndin hevur heimild til at veita stuðul til áhugafeløg/fakbólkar innan felagsins karmar, treytað av at hesi eru skipað 
undir føstum reglum og treytum, sum nevndin góðkennir.  
 
 

§ 11 
 

Stk. 1. Formaðurin og felagsskrivarin saman ella formaðurin og ein nevndarlimur saman tekna felagið. 
 
Stk. 2. Til at keypa, selja ella veðseta fasta ogn ella virðisbrøv og til at veita borgan ella at kvitta skuldarbrøv og veðbrøv krevst 
eisini nevndarsamtykt. 
 
 

§ 12 
 

Stk. 1. Allar avgerðir á nevndarfundi verða tiknar við vanligum atkvøðumeiriluta millum teir møttu nevndarlimirnar, tá, í minsta 
lagi, 3 taka lut í atkvøðugreiðsluni. Stendur á jøvnum er málið fallið. 
 
Stk. 2. Nevndarlimur ella limur í felagnum má ikki søkja ella viðgera starvseting ella upptaka starv, sum ósemja er um og, av 
hesi orsøk, er løgd til felagið at loysa. 
 

§ 13 
 

Stk. 1. Gegnisreglurnar í løgtingslóg um fyrisiting galda fyri virkið nevndarinnar. 
 
 
 
 

6. partur 
 

Aðalfundurin 
 
 

§ 14 
 
Stk. 1. Aðalfundurin er hægsti myndugleiki SFs. Allir limir hava atgongd til aðalfundin.  
 
Stk. 2. Nevndin sendir limunum limaprógv til ársaðalfundin og treytar atgongd til aðalfundin av, at limaprógvið verður víst fram 
við dyrnar. 
 
Stk. 3. Nevndin kann eisini treyta atgongd til ársaðalfundin av tilmelding frammanundan. 



 
Stk. 4. Bert tá ið limur sjálvur er á fundi, hevur hann atkvøðurætt. 
 
Stk. 5. Til ber ikki at lata øðrum fulltrú at atkvøða. 
 
Stk. 6. Limir, sum ikki koma á ársaðalfundin, kunnu frammanundan greiða atkvøðu fyri uppstillaðum formansvalevnum og 
nevndarvalevnum hjá felagnum, hetta eftir 15. februar. 
 
Stk. 7. Ársaðalfundurin verður hildin í mars. 
 
Stk. 8. Eykaaðalfundur verður hildin, tá nevndin vil tað, ella tá 10% av limunum skrivliga, mótvegis nevndini, seta krav fram um 
hetta, saman við greiðari frágreiðing um uppskot, sum atkvøðast skal um. 
 
Stk. 9. Boðað verður til ársaðalfundar í minsta lagi 14 dagar frammanundan við telduposti til limirnar og lýsing á heimasíðu 
felagsins og í miðlum, ið eru kendir og alment atkomiligir. 
 
Stk. 10. Uppskot frá limum til ársaðalfund um lógarbroytingar, ásetan av limagjøldum og onnur uppskot skulu vera nevndini, 
skrivliga, í hendi í seinasta lagi 7 dagar fyri fundin. 
 
Stk. 11.  Skráin á ársaðalfundinum er henda: 
Frásøgn formansins um farna árið og um ætlandi virki felagsins komandi tíð. 
Góðkenning av grannskoðaðum roknskapum. 
Møguligar lógarbroytingar. 
Møgulig uppskot frá limum og nevnd. 
Ásetan av limagjøldum. 
Møguligt formansval. 
Møguligt val av nevndarlimum og tiltakslimum. 
Val av grannskoðara og tiltakslimi. 
Ymiskt. 
 
Stk. 12. Aðalfundurin er altíð viðtøkuførur. Allar avgerðir verða tiknar við vanligum atkvøðumeiriluta, smb. tó §§ 15 og 16. 
 
Stk. 13. Formaðurin setur aðalfundin. Tá ið aðalfundurin er settur, verður fundarstjóri valdur at stýra fundinum. Fundarstjórin 
førir felagsins gerðabók aðalfundinum viðvíkjandi og undirskrivar hana saman við formanninum. 
 
Stk. 14. Undir heilt serligum umstøðum, tá ið ikki ber til at halda fundin á vanligan hátt, kann aðalfundur felagsins verða hildin 
sum talgildur fundur á netinum (t.d. stroymdur). Til slíkan fund er atgongdin treytað av tilmelding frammanundan. Limir, sum 
hava trupulleikar við at luttaka á talgildum fundi á netinum, kunnu møta á fundi á vanligan hátt, um teir boða frá hesum 
frammanundan. Eykaaðalfundur kann eisini verða hildin eftir hesi áseting.  
 
 
 
 

7. partur. 
 

Aðrar fyriskipanir 
 
 

§ 15 
 

Stk. 1. Lógarbroyting kann bert verða gjørd á aðalfundi, tá fráboðað er frammanundan, at broytingaruppskot er.  
 
Stk. 2.  Alt, sum hesar viðtøkur ikki týðuliga tilskila, skal verða lagt undir nevndaravgerð við ábyrgd fyri aðalfundinum. 
 
 

§ 16 
 

Stk. 1. SF kann bert takast av á aðalfundi við avtøku á dagsskrá, tá ið minst 2/3 av limum felagsins eru møttir, og ¾ av teimum 
atkvøða fyri avtøku. 
 



Stk. 2. Eru ikki nóg nógvir limir møttir til fundin, kann verða boðað til nýggjan eykaaðalfund við somu dagsskrá, og er hesin 
fundur tá altíð viðtøkuførur við ¾ av teimum møttu. Ikki mugu ganga meira enn 14 dagar frá tí fyrra til tann seinna fundin. 
 
Stk. 3. Samtykkir aðalfundurin at taka SF av, skal fundurin eisini taka avgerð um, hvat gerast skal við ognir felagsins. Tó kunnu 
ognir felagsins ikki býtast millum limirnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viðmerkingar til lógargreinarnar 

 
 

§ 2 
 

Ætlanin hevur ikki verið at gera innihaldsligar broytingar, men heldur at gera eina savnandi stutta endamálsorðing. Ein orsøk 
til hetta er, at tað, sum vera man, hevur verið og er ymiskt, hvønn dent leiðslur felagsins hava lagt í smálutirnar, sum eru nevndir 
í gomlu orðingini. Tíðirnar broytast eisini skjótt, soleiðis at ein endamálsgrein, sum fer ov nógv í smálutir, skjótt kann missa sín 
aktualitet. 
 
Ongar broytingar í kós ella politikki felagsins eru sostatt tilætlaðar við nýggju orðingin. Felagið byggir framvegis á tað sama 
demokratiska grundstøðið og samhaldsføstu og javnstøðilgu virði og smálutir, sum nevnd eru í gomlu orðingini. 
 
Hetta merkir, at tað framvegis er endamál felagsins: 

 
at savna allar limir felagsins og virka fyri betri korum, bæði fíggjarliga, viðvíkjandi starvi og útbúgving, og eisini at tryggja 
hvørjum limi sær góðar og tryggar arbeiðsumstøður, 
 
at sáttmálavunnin rættindi verða vird og ikki skerd, 
 
at menna álitisfólkaskipanina, soleiðis at tryggar og skipaðar umstøður vera at virka undir, og virka fyri felags áhugamálum 
limanna á arbeiðsplássunum, 
 
at stuðla arbeiðsleysum limum, at teir varðveita sítt fakliga støði, at geva teimum møguleika at koma saman til felags tiltøk, og 
veita teimum vegleiðing og ráðgeving í samband við uppsagnir, 
 



at virka fyri eini samhaldsfastari eftirlønarskipan fyri allar limir felagsins, 
 
at virka fyri og menna fólkaræðið á arbeiðsplássum og í samfelagnum sum heild, 
 
at virka fyri javnstøðu. 
 
 

§ 3 
 

Felagið hevur tvey sløg av limum: (Vanligar) limir og hvílandi limir. Einasti munurin á limum og hvílandi limum er, at hvílandi 
limir eru ikki valbærir og hava ikki valrætt til nevndina. Í øllum øðrum lutum hava allir limir somu rættindi og skyldur. 
 
Limir eru fyrst og fremst tey, sum arbeiða í sáttmálaøkjunum - tað er innan tey øki, sum felagið hevur sáttmála um við 
arbeiðsgevara. 
 
Munur verður ikki gjørdur á lærlingum og útlærdum limum.  
 
Fólk, sum fara úr starvi sínum í einum sátttmálaøki, kunnu varðveita sín limaskap, um tann nýggi arbeiðsgevarin vil ganga 
undir tann sáttmálan hjá felagnum, sum hóskar best til tað nýggja starvið. 
 
Dømi: Persónur, sum arbeiðir á Toll og Skattstovu Føroya, verður uppsagdur ella sigur upp og fer í starv sum advokatskrivari. 
Er semja um lønina, og vil advokaturin ganga undir sáttmálan, sum felagið hevur við Fíggjarmálaráðið, kann persónurin 
varðveita sín (fulla) limaskap í felagnum. Hugsast kann eisini, at talan kann vera um ein almennan ella hálvalmennan 
arbeiðsgevara. 
 
Tað er ikki óvanligt, at starvsbólkar søkja um limaskap í felagnum og biðja felagið um at arbeiða fyri at fáa sáttmála fyri seg. 
Limaskapur í slíkum førum hevur ikki verið nakrar trupulleiki í praksis, men ongar skrivaðar reglur hava verið. Við nýggju 
orðingini er beinleiðis ásett, at í slíkum førum fáa viðkomandi persónar fyrst hvílandi limaskap. Fæst sáttmáli fyri tey, skifta tey 
sjálvandi av sær sjálvum til vanligan limaskap, tí tey eru tá undir einum sáttmála(øki) hjá felagnum. 
 
”Starvsbólkar” skal ikki skiljast sum, at talan er um allar persónar, sum arbeiða innan eitt starvsøki, men talan skal vera um eitt 
avíst stórt tal av persónum. Nevndin skal meta um í hvørjum einstøkum føri, men er talan um ein starvsbólk, sum 
frammanundan er undir sáttmálaøki hjá øðrum yrkisfelag, skal talan vera um ein meiriluta, sum ynskir, at felagið skal taka sær 
av teirra áhugamálum. 
 
Nevndin avger, um tey í einum starvsbólki, sum tað ikki eydnast at fáa sáttmála fyri, kunnu halda fram sum hvílandi limir. 
 
Persónar kunnu bert vera hvílandi limir eftir § 3, stk. 3 og § 4, stk.1. Hetta merkir, at hvílandi limaskapur ongantíð kemur av 
sær sjálvum. Antin skal søkjast eftir § 3, stk. 3, ella skal tað veljast eftir § 4, stk. 1. 
 
 

§ 4 
 

Arbeiðsleys: 
Persónar, sum gerast arbeiðsleysir, hava tríggjar møguleikar í at velja:  
1) At fara úr felagnum.  
2) At gerast hvílandi limur. 
3) At varðveita sín (vanliga) limaskap. 
Í øllum førum skal arbeiðsleysur geva skrivstovu felagsins boð um, hvat hann velir. Verður ikki boðað frá og onki limagjald 
goldið, fellur limaskapurin burtur. 
 
Fyri at vera ”arbeiðsleysur” eftir hesum viðtøkum, skal persónur vera skrásettur hjá ALS, sum arbeiðssøkjandi. Fer viðkomandi 
av onkrari grund úr skásetingini sum arbeiðssøkjandi, er hann ikki at rokna sum arbeiðsleysur longur. 
 
Tey, sum gevast at arbeiða ella fara í farloyv uttan løn: 
Teir persónar, um gevast at arbeiða ella fara í farloyvi uttan løn, hava tveir møguleikar í at velja:  
1) At fara úr felagnum. 
2) At gerast hvílandi limur og vera við í samlagstrygging felagsins. 
 
Boðast skal skrivstovu felagsins frá. Verður ikki boðað frá og onki limagjald goldið, fellur limaskapurin burtur. 



 
Um rættindini hjá hvílandi limum, sí omanfyri - viðmerkingarnar til § 3, 1. reglubrot. 
 
 

§ 5 
 

Tvey sløg av limagjøldum eru: 
 
Vanligt limagjald, ið aðalfundurin ásetir, sum ein prosentpart av lønini og sum (vanligir) limir gjalda. 
 
Limagjald fyri hvílandi limir, ið aðalfundurin ásetir, sum eitt fast krónutal, og sum hvílandi limir gjalda. 
 
Ein arbeiðsleysur, sum velir at varðveita sín vanliga limaskap eftir § 3, stk. 2, rindar vanligt limagjald, sum tá verður roknað 
sum sami fasti prosentparturin og í hesum føri av ALS-stuðlinum. Hann kann eisini velja hvílandi limaskap og kemur tá undir 
limagjaldregluna fyri hvílandi limir. 
 
Møgulig avgerð um at koyra lim úr felagnum, tí hann ikki rindar limagjald, verður ikki tikin fyrr enn limur úttrykkiliga er kunnaður 
um avleiðingina av ikki at gjalda og hevur fingið eina rímiliga freist at gjalda eftirstøðuna - um neyðugt í avdrøgum yvir eina tíð. 
 
Nevndin tekur  avgerð á nevndarfundi um at koyra lim úr felagnum.  
 
 

§ 6 
 

Tað er galdandi í rættarviðurskiftum í samfelagnum yvirhøvur, at persónar ikki kunnu skjóta seg undir ókunnleika um lógina. 
Tað sama er galdandi her. Limirnir hava skyldu til at kunna seg um hesar viðtøkurnar og tann sáttmála, tey virka undir. Hetta 
ger, at limur kennir síni rættindi og sínar skyldur innanfelags og á arbeiðsplássinum. 
 
Sett er heilt forboð fyri at limir gera serligar avtalur við sín arbeiðsgevara ella frávik frá sáttmálanum - uttan so at avtalan ella 
frávikið beinleiðis er heimilað í sáttmálanum. Sum dømi kann nevnast, at vil arbeiðsgevari treytaleyst geva meira løn, enn 
sáttmálin ásetir, er onki, sum forðar fyri tí, tí sáttmálalønin skal skiljast sum minimumsløn. Men vil arbeiðsgevarin afturfyri hava 
aðra avtalu ella broyting til sín fyrimun, ber hetta ikki til. 

 
 

§ 7 
 

At formaðurin ”umboðar SF í øllum viðurskiftum”, skal ikki skiljast soleiðis, at hann tekur allar avgerðir einsamallur. Tað merkir, 
at hann skal mynda felagið úteftir. Hetta merkir sostatt eisini, at hinir nevndarlimirnir, einsæris ella saman, av sínum eintingum, 
ikki kunnu umboða felagið úteftir. Einki forðar tó fyri, at formaðurin, til dømis, letur annan nevndarlim umboða felagið í 
konkretum førum. Men tað skal vera við positivari heimild frá formanninum. 
 
At formaðurin arbeiðir fulla tíð hjá felagnum, merkir eisini, at hann skal ikki hava annað arbeiði, sum fer við so nógvari 
arbeiðsmegi, at tað gongur út yvir formansstarvið. 
 
Heimild er hjá nevndini at leggja mál út til limirnar til uratkvøðu, men hetta kann bert vera í óvanligum førum. Nevnast kann, at 
spurningurin um góðtøku av nýggjum sáttmála ella semingsuppskoti ikki kemur undir ”óvanligt føri”, tí hesir spurningar falla 
beinleiðis inn undir nevndarinnar avgerðarrætt og –skyldu. 
 
Tað er ein sjálvfylgja, at nevndin hevur rætt at geva út blað, skipa heimasíðu á alnótini og taka aðrar líknandi avgerðir á 
kunningar- og samskiftisøkinum. Við hesi áseting verður tað har afturat gjørt til eina beinleiðis skyldu at kunna limirnar. 
 
 

§ 8 
 

Tey, sum arbeiða hjá felagnum, starvast ikki í einum av sáttmálaøkjunum. Løgfrøðiliga eru tey sett í starv á tí privata 
arbeiðsmarknaðinum. Tey kunnu tí bert fáa limaskap eftir § 3 í viðtøkunum, t.e., um felagið gongur undir ein av sínum egnu 
sáttmálum. Hetta er sjálvandi sera sannlíkt, og tí er tað teir starvssettu persónarnir sjálvir, sum avgera, um teir vilja vera limir í 
felagnum. Eingin kann samstundis vera í nevndini. Tað merkir, at stillar ein persónur, sum er starvssettur hjá felagnum og eisini 
er limur, upp til nevndarval, má hann siga upp, verður hann valdur 



 
Nevndin kann seta nevndarlim at gera okkurt arbeiði fyri felagið og serstakt løna viðkomandi fyri tað. Talan skal tá ikki vera um 
vanliga fyrisiting á felagnum, sum kemur undir stk. 1, men ávisar uppgávur - vanliga í eitt ávíst tíðarskeið. Onki mark sum so 
er fyri, hvussu leingi hetta kann vara. 
 
 

§ 9 
 

Skuldi tað hent, at formaður fer frá, ella einsamalt valevni til formann tekur seg aftur, so óhøgliga, at stundir ikki eru at skipa 
fyri uppstilling til formann av nýggjum áðrenn komandi ársaðalfund, kann nevndin útseta ársaðalfundin í upp til ein mánaða ella 
so. Er hetta ov stutt tíð til at skipa fyri formansvali, ella leggur formaður frá sær. t.d. á ársaðalfundi, tekur nevndin formansval 
av skránni til ársaðalfundin, og kallar inn til eykaaðalfundar við formansvali á dagsskrá, tá uppstilling er farin fram. Valskeiðið 
hjá formanni, sum er valdur á eykaaðalfundi, varir í 4 ár, roknað frá síðsta undanfarna ársaðalfundi. 
 
Í eftirkanning sínari av formansvalevnum skal skrivstovan staðfesta, um viðkomandi er skrásettur sum limur í felagnum, og um 
viðkomandi lýkur limatreytirnar. Eisini skal skrivstovan tryggja sær, at viðkomandi ikki púra vist innan stutta tí ikki longur lýkur 
limatreytirnar. 
 
Eftir viðtøkunum standa tveir nevndarsessir fyri vali hvørja ferð, tá ið nevndarval er á skránni í felagnum. Limurin kann tá velja 
tvey av teimum uppstillaðu valevnunum, men hevur eisini møguleika bert at velja eitt valevni. 
 
Høvuðsreglan er, at tiltakslimur tekur ikki sæti í nevndini, uttan so at nevndarlimur av onkrari orsøk fer frá í valskeiðnum. Tað 
merkir, at er nevndarlimur t.d. sjúkur í ein ella tveir fundir, kann nevndin velja ímillum at halda fundin uttan viðkomandi ella at 
útseta hann. Tó skal tað vera so, at er nevndarlimur burtur í meira enn tveir mánaðir – til dømis í arbeiðs- ella 
útbúgvingarørindum uttanlands, skal hann víkja sæti fyri tiltakslimi. 
 
Nevndarlimur kann eisini søkja nevndina um farloyvi í nærri ásetta tíð og lata tiltakslim taka sæti fyri seg, til hann kann taka við 
aftur sum nevndarlimur. 
 
Er nevndarlimur fyrst farin frá, og tiltakslimur er komin í hansara stað, kann nevndarllimurin ikki koma innaftur í nevndina í 
valskeiðnum, hóast hann aftur er tøkur, uttan so at hann hevur fingið farloyvi sum nevndarlimur. 
 
Hesar reglur forða ikki fyri, at nevndin kann velja at bjóða tiltakslimunum at vera til staðar á nøkrum ella øllum nevndarfundum, 
men teir hava ikki atkvøðurætt og eiga heldur ikki talurætt, uttan so at nevndin er samd um tað. 
 
 

§ 10 
 

Henda áseting kom í viðtøkurnar í sínari tíð í sambandi við at 3-manna nevndin á Føroya Tele varð skipað og fekk sjálvstøðuga 
heimild. Ásetingin er heimildargrundarlag fyri at skipa líknandi sjálvstøðugar nevndir við (avmarkaðum) heimildum á øðrum 
sjálvstøðugum sáttmálaøkjum.  
 
Starvsfelagið er felag, sum umboðar mong fak. 
Leingi hevur verið tosað um at veita teimum ymsu fakbólkunum møguleikar í skipaðum høpi og við peningaligum stuðli frá 
felagnum at virka fyri fakligari menning og áhugamálum og fyri at styrkja samstarv, samanhald og fakfelagsond. 
Ein skipan hesum viðvíkjandi er í gerð, og ætlanin við viðtøkubroytingini er at skapa greiða heimild til í vissan mun at veita 
slíkum fakbólkum peningaligan stuðul til sítt arbeiði. Illa ber til at arbeiða heilt uttan pening, og tankin er, at umframt ein 
avmarkaðan stuðul frá felagnum, skulu bólkarnir eisini sjálvir hava heimild til at áseta limagjald fyri bólkalimirnar.  
 

§ 11 
 

”Tekna felagið” merkir at binda tað fíggjarliga - eitt nú við undirskrift á kekkar og flytingar. 
 
 

§ 14 
 

Reglan er sostatt, at limur skal hava limakortið við og skal vísa tað fram fyri at prógva sín limaskap. Tað framgongur ikki 
beinleiðis av ásetingini, men hevur limur mist limakortið burtur ella av aðrari líknandi orsøk, ikki hevur tað við, kunnu tey, sum 
taka ímóti fundarluttakarunum, taka avgerð um at loyva atgongd, um viðkomandi kann prógva sín samleika á annan hátt, og 
viðkomandi er skrásettur sum limur.  



 
Hildið verður rættast, at geva nevndini møguleika at treyta atgongd til aðalfundin, soleiðis at avgerast kann, um  tilmeldast skal 
frammandundan. Hugsast kann, at tað kann volda trupulleikar við hølum o.ø, fæst ikki frammanundan at vita, hvussu nógv 
møta á aðalfundinum. 
 
Talan er um eina skipan, sum líkist brævatkvøðum við t.d. løgtingsval, tó soleiðis at her er einki krav um, at limur ikki fær møtt 
á aðalfundi. Allir limir kunnu sostatt brúka hendan møguleikan, men teir, sum brúka møguleikan at atkvøða frammanundan, 
fáa sjálvandi ikki atkvøðuseðil, møta teir á aðalfundinum. Skrivstovan lýsir í rímiligari tíð undan aðalfundinum við hesum 
møguleika. 
 
Í formansfrágreiðingini, og møguliga eisini í roknskapinum, eigur at verða upplýst, hvussu stór lønin hjá formanni og 
nevndarlimum er, og um nevndin hevur samtykt nakrar broytingar í upphæddunum síðani síðsta ársaðalfund. 
 
Undantaksreglan um at halda aðalfundin talgilt á netinum kann eisini verða nýtt lutvíst, t.v.s., at fundurin kann verður hildin á 
vanligan hátt við avmarkaðum luttakaratali og samstundis verða sendur talgilt til teirra, sum pláss ikki er fyri, t.d. orsaka av 
smittuvanda. Orsøkin til at treyta fund eftir undantaksregluni av tilmelding frammaundan er at tryggja, at limaskapur kann 
verða eftirkannaður og møguleikarnir hjá limunum at greiða atkvøðu og gera viðmerkingar á fundinum (tvívegis samband) 
verða tryggjaðir. 
 
 
 
 
 
Broytt: Á eykaaðalfundi felagsins 9. febr. 2021. Navnabroyting og broytt § 14, stk. 10 um at uppskot at áseta limagjøld koma undir somu 
áseting, sum onnur uppskot frá limunum 
 
Seinast broytt: Á aðalfundi Starvsfelagsins 6. mars 2021. Broytt § 14, stk. 9, um at lýsa fyri aðalfundi og nýggj § 14, stk. 14 um heimild at 
halda talgildan aðalfund  


