
Fakfelagssamstarvið
Fakfelagssamstarvið er eitt samstarv millum seks fakfeløg á almenna arbeiðsmarknaðinum. Hesi fakfeløg 
eru: Havnar Arbeiðskvinnufelag, Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar, Akademikarafelag Føroya, 
Starvsmannafelagið, Lærarafelagið og Føroya Pedagogfelag. Endamálið er at samstarva um felags áhugamál. 
Fakfelagssamstarvið hevur sett ein ráðgevara, Poulu M. Kass, ið hevur til uppgávu at samskipa og virka innan 
teir karmar, ið reglugerðin fyri samstarvið ásetur. Sí niðanfyri.

Avtala fyri Fakfelagssamstarvið

Avtalupartar
§ 1. Hesi feløg hava gjørt avtalu um skipað
fakfelagssamstarv: Akademikarafelag Føroya, Felagið
Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar, Føroya Lærarafelag,
Føroya Pedagogfelag, Havnar Arbeiðskvinnufelag og
Starvsmannafelagið.
stk. 2. Navnið á samstarvinum er Fakfelagssamstarvið.

Endamál
§ 2. Endamálið við samstarvinum er,
at arbeiða fyri felagsáhugamálum og at virka fyri
samhaldsfesti í orðum og gerðum
at geva feløgunum størri styrki sum samfelagsligur
áhugabólkur, so at tey fáa størri ávirkan á
arbeiðsgevarar og myndugleikar.
at samstarva um og hava felags støðu til viðkomandi
samfelagslig mál, sum gagna limum felaganna
at samskipa virksemið hjá feløgunum, til tess at
gagnnýta fakligu royndirnar, vitanina, f íggjarligu og
menniskjaligu orkuna hvør hjá øðrum
at tryggja fakpolitiskar menningarmøguleikar fyri
nevnd, álitisfólk, limir og umsitingar.

Limaskapur
§ 3. Sjálvstøðugu limafeløgini sbrt. § 1 eru limir í
samstarvinum. Einstakir limir í limafeløgunum hava 
ikki skyldur ella rættindi í samstarvinum.
stk. 2. Limafeløgini varðveita sjálvræði á egnum 
viðurskiftum.
stk. 3. Limafeløgini taka sær av sínum egnu fakligu 
áhugamálum og varðveita sín samleika.

Samstarvsmál
§ 4. Feløgini í Fakfelagssamstarvinum virka fyri og
stremba m.a. eftir,
at felags skeiðsvirksemi verður avtalað millum feløgini,
at felags menning/útbúgving av nevndarlimum,
álitisfólkum og umsiting verður skipað,
at greiningar av samfelagsviðurskiftum, hagtøl,
grundarlag til samráðingar og kanningar verða
framleiddar í felag,
at samstarva at svara hoyringsskrivum,
at samstarva um kunning og boðskapir alment,
at ávirka politisku skipanina,
at samstarva um eftirlønar- og tryggingarviðurskifti.

at samstarva um viðurskiftini við ALS,*
at samstarva um barsilsskipanina,
at samstarva um viðurskifti við Fasta Gerðarrættin og*
at samstarva um fakfelagsmál og trætur.
*Viðm. til § 4, pkt 8 og 10. Havnar Arbeiðskvinnufelag
er umboðað í øðrum valbólki.

Formansfundur
§ 5. Millum felags nevndarfundirnar er
formansfundurin ovasta leiðsla samstarvsins.
Avtalað er:
Fastur formansfundur verður 1. fríggjadag í hvørjum
mánað.
Feløgini skiftast um at vera vertur og fundarstjóri.
Uppskot til skránna skulu verða fundarvertinum í
hendi í seinasta lagi eina viku undan fundinum.
Verturin sendir fundarskránna til hini feløgini í
seinasta lagi fýra dagar undan fundinum.
Í seinastalagi eina viku eftir fundin fáa feløgini
fundarfrásøgn.
stk 2. Berst fromanni ella forkvinnu frá at møta á
fundi sbrt. stk. 1 nr. 1 kann annar nevndarlimur taka
sæti.

§ 6. Avgerðir verða tiknar í fullari semju.

Umsitingarfundurin
§ 7. Starvsfólk í umsitingunum hjá limafeløgunum
og Fakfelagssamstarvinum hava fundir eina ferð um
mánaðin. Samstarvað verður um felags áhugamál eftir
avtalu við formennirnar/- kvinnurnar og sínamillum.
Stk. 2. Umsitingarfundurin kann heita á
formansfundin at seta ávís tiltøk í verk, ella viðgera
ávís mál.

Felags nevndarfundur
§ 8. Nevndirnar í feløgunum hittast minst tvær
ferðir um árið, og eru tær at rokna sum hægsta vald
samstarvsins. Ein fastur fundur er í januar og ein í
september.
Stk. 2. Hendan samstarvsavtalan verður eftirmett á
fundinum í januar.

§ 9. Felags nevndarfundur samstarvsins kann áleggja
Fakfelagssamstarvinum at arbeiða við ávísum málum
fram til næsta felags nevndarfund.



Útreiðslur
§ 10. Formenninir eiga at tryggja sær heimild at gjalda
útreiðslur í sambandi við felags átøk. Stk. 2. Felags
útreiðslur verða býttar millum limafeløgini eftir tali
á limum, ið arbeiða meira enn 15 tímar um vikuna.
Skeiðsluttøka verður rinda eftir luttakaratali.
Stk. 3. Hvørt felag setur av kr. 25.000,- um árið til
samstarvið, sum grundgjald. Peningurin verður
goldin inn á felags konto, áðrenn 1. februar. Eitt av
feløgunum umsitur peningin.
Stk. 4. Limaskapur í samstarvinum er treytaður av
hesum árliga gjaldi.

Út- og innliman
§ 11. Limafelag, ið tekur seg úr samstarvinum, skal
boða hinum limafeløgunum skrivliga frá avgerðini.
Uppsagnartíðin er 3. mðr.
Stk. 2. Nýggj feløg skulu skrivliga boða
Fakfelagssamstarvinum frá, at tey ynskja upptøku.
Stk. 3. Feløg kunnu takast upp í samstarvið, taka øll
limafeløgini undir við tí. Hetta verður gjørt á felags
nevndarfundinum í september ella januar.

Tórshavn, 10. februar 2016.


