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Uppskot til kunngerð um starvsfólkaumboðan 
 

1. Bakstøði 
Galdandi kunngerðir eru “bekendtgørelse nr. 1388 af 11. december 2007 for Færøerne om 
medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v.” og 
“bekendtgørelse nr. 1387 af 11. december 2007 for Færøerne om medarbejderes valg af 
bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.v.  
 
Hesar kunngerðir vórðu upprunaliga settar í gildi við heimild í partafelagslógini og 
smápartafelagslógini, sum lógirnar vórðu settar í gildi í Føroyum í 1993, og sum við heimild í 
vinnufelagalógini (vfl) framvegis eru í gildi, til tær verða tiknar av við nýggjum reglum. 
 

2. Galdandi reglur 
 
Reglurnar í vinnufelagalógini um starvsfólkaumboðan eru galdandi fyri parta- og smápartafeløg, 
herundir banka- og tryggingapartafeløg. 
 
Starvsfólkini í einum parta- ella smápartafelag, sum seinastu 3 árini hevur havt í minsta lagi 35 
starvsfólk, kunnu avgera, at tey ynskja starvsfólkaumboð í evstu leiðslu felagsins (felagsumboðan). 
Vanliga er nevndin evsta leiðslan, men eftir vinnufelagalógini (vfl) hava feløgini eisini møguleika at 
velja ein leiðslubygnað, har felagið ikki hevur eina nevnd, men eitt eftirlitsráð, og er eftirlitsráðið í 
tí førinum evsta leiðslan. 
 
Á sama hátt kunnu starvsfólk í dótturfeløgum avgera, at tey ynskja starvsfólkaumboð í nevnd 
móðurfelagsins (samtaksumboðan), um samtøkufeløgini (móðurfelagið og dótturfeløgini) hava 
havt í minsta lagi 35 starvsfólk í miðal seinastu 3 árini. 
 
Starvsfólkini hava rætt til at velja í minsta lagi 2 nevndarlimir og 2 varalimir (3 í nevnd 
móðufelagsins, tá tað snýr seg um samtaksumboðan). Í partafeløgum skal meirilutin av 
nevndarlimunum verða valdur av aðalfundinum. 
 
Endamál við reglunum 
Reglurnar um starvsfólkaumboðan, sum eru eins fyri fyri parta-og og smápartafeløg, skulu tryggja 
medarbeiðarum ávirkan á og innlit í avgerðirnar hjá nevndini, og fyri at nevndin skal hava betri 
møguleika at fáa kunning frá medarbeiðarum um viðurskifti í fyritøkuni, sum hava týdning fyri 
avgerðir hjá nevndini. Reglurnar varða sostatt um áhugamálini bæði hjá medarbeiðarunum og hjá 
leiðsluni.  
 
Tilboð – ikki skylda at velja starvsfólkauboð 
Bæði fyri felags- og samtøkuumboðan er galdandi, at reglurnar eru eitt tilboð, sum 
medarbeiðararnir kunnu brúka, um teir hava rætt til tað eftir §§ 140 og 141 í vfl. Medarbeiðararnir 
hava ikki skyldu til at brúka tilboðið. 
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Rættindi og skyldur hjá starvsfólkaumboðum og vernd o.a. 
Medarbeiðaravaldu nevndarlimirnir eru javnsettir við hinar nevndarlimirnar bæði viðvíkjandi 
rættindum og skyldum. 
 
Starvsfólkaumboðini hava verju móti uppsøgn eftir galdandi reglum fyri álitisfólk. 
 

3. Uppskot 
Yvirskipaðu reglurnar um starvsfólkaumboðan eru í kapitli 8, §§ 140-143 í vfl. Meðan tær nærri 
reglurnar um val av starvsfólkaumboðum og mannagongd í sambandi við valið verða ásettar í 
kunngerð við heimild í § 143 í vfl. 
 
Í staðin fyri galdandi kunngerðir verður skotið upp at seta í gildi nýggja kunngerð, t.e. kunngerð 
um starvsfólkaumboðan í parta- og smápartafeløgum.  
 
Eftir uppskotinum halda reglurnar í galdandi kunngerðum í høvuðsheitum fram í nýggju 
kunngerðini við ávísum broytingum og tillagingum.  
 
Samanumutikið eru broytingarnar í uppskotinum í mun til galdandi kunngerðir: 

 Reglurnar um, hvør er at meta sum starvsfólk, verða víðkaðar til eisini at fevna um 
starvsfólk hjá deildum og dótturfeløgum uttanlands.  

 Reglurnar um val av starvsfólkaumboðum og mannagongd í sambandi við val, verða 
gjørdar meira liðiligar við tað, at tað í semju millum starvsfólk og leiðslu kann víkjast frá 
fleiri av reglunum. 

 Reglurnar um felagsumboðan og samtaksumboðan verða í eini og somu kunngerð í staðin 
fyri tveimum, og verða á føroyskum máli í staðin fyri donskum, og heimildir og tilvísingar í 
kunngerðini verða til galdandi vinnufelagalóg í staðin fyri til gomlu partafelagslógina og 
smápartafelagslógina. 

 
4. Ummælispartar 
Uppskotið er sent til ummælis hjá: 
 
1. Vinnuhúsinum 

 Føroya Arbeiðsgevarafelag 

 Føroya Handverksmeistarafelag 

 Reiðarafelagnum fyri Farmaskip 

 Arbeiðsgevarafelagnum hjá fíggjarstovnum í Føroyum 
2. Føroya Reiðarafelag  
3. Føroya Arbeiðarafelag 
4. Havnar Arbeiðarafelag 
5. Havnar Arbeiðskvinnufelag 
6. Klaksvíkar Abeiðsmannafelag 
7. Klaksvíkar Arbeiðskvinnufelag 
8. Føroya Fiksimannafelag 
9. Felagnum hjá Føroyskum Grannskoðarum 
10. Felagnum hjá Føroyskum Advokatum 


