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GER FØROYA 
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FYRI MEG?



Góðu limir í Føroya 
Arbeiðarafelag. Í hesum bóklingi 
er eitt yvirlit yvir nakrar av teimum 
grundleggjandi tænastunum 
í felagnum. Her ber til at lesa 
um sáttmálarættindi, lógarfest 
rættindi, fyrimunir og tænastur, 
sum vit bjóða limunum í Føroya 
Arbeiðarafelag.

Vit hava fingið nýggja heimasíðu 
www.fafelag.fo har tú kanst lesa 

alt um felagið, sáttmálar og rættindi sum heild, og á heimasíðuni 
hjá Samtak, finnur tú eisini hópin av upplýsingum. Á báðum 
síðum kanst tú lesa um limafyrimunir og tænasturnar, sum vit 
bjóða limum okkara. Eisini hava vit fingið eitt limakort, sum gevur 
avsláttur ymsastaðni.

Hesi seinastu árini hava verið nøkur góð, men baldrut ár, har 
vit hava sæð stórar politiskar, samfelagsligar og fakfelagsligar 
broytingar. Tað standa týdningarmiklar avbjóðingar fyri 
framman, har fakfeløgini veruliga skulu vísa sína styrki.

Vit í Føroya Arbeiðarafelag ætla at gera okkara ávirkan 
galdandi í samfelagnum, vit mugu varpa ljós á týdningin av 
góðum og tryggum arbeiðsumhvørvi, virka til at fáa eina 
betri pensjónsskipan, vit mugu betra um almennar skipanir, 
fáa førleikamenning fyri okkara fólk og fáa fólk við skerdum 
førleikum á arbeiðsmarknaðin.

Tað er eisini okkara skylda at verja vunnin rættindi, og at betra 
um korini hjá arbeiðsfólki. Hetta gera vit í samráðingum, men so 
sanniliga eisini í okkara dagliga virksemi.

Avbjóðingarnar eru nógvar, men við miðvísum arbeiði so meti 
eg, at vit í Føroya Arbeiðarafelag við góðari samvitsku kunna 
siga, at vit veruliga hava gjørt okkara fyri at bøta um korini hjá 
limum okkara, og at hetta áhaldandi arbeiði heldur miðvíst fram.

Georg F. Hansen
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Til ber at spyrja um viðurskifti viðvíkjandi 
arbeiðnum, men Føroya Arbeiðarafelag vil 
eisini hjálpa limum sínum í øðrum málum. 
Tískil bjóðar Føroya Arbeiðarafelag 
eisini limum sínum vegleiðing um onnur 
viðurskiftivv, so sum keyp og sølu av húsum, 
bili, jørð, um arv, foreldramyndugleika, 
sosial viðurskifti o.s.fr.

Á arbeiðsplássi, sum hevur fimm ella 
fleiri starvsfólk, kunnu starvsfólkini velja 
álitisfólk, sum er umboð teirra. Álitisfólk 
skulu hava kunning um serligar broytingar 
á arbeiðsplássinum. Álitisfólkið er partur 
av eini álitismannaskipan, og hevur serliga 
verju mótvegis uppsøgn. Á arbeiðsplássum 
við meira enn 20 starvsfólkum, skulu 
trivnaðarumboð eisini veljast.
 
Føroya Arbeiðarafelag miðar eftir, at øll 
álitisfólk skulu ígjøgnum eina útbúgving fyri 
álitisfólk og nevndarlimir. 

Sum limur í Føroya Arbeiðarafelag fært 
tú lut í teimum sáttmálum, sum Føroya 
Arbeiðarafelag hevur við arbeiðsgevararnar. 
Vit hava ein høvuðssáttmála og fleiri 
sersáttmálar fyri ymisk arbeiðsøki. 

Í sáttmálanum eru ásett rættindi í mun til 
løn, arbeiðstíð, aldursviðbót, viðbøtur av 
ymiskum slagi, yvirtíð, trygging, eftirløn, 
álitismannaskipan og frítíð. Eisini skulu 
arbeiðsfólk hava setanarbræv, sum útgreinar 
starvsviðurskiftini.

Arbeiðstíðin er vanliga millum 8 og 17, 
og døgverðatímin er ein tími. Arbeiðir tú 
í døgverðatímanum skalt tú hava dupulta 
løn fyri hetta. Í arbeiðstíðini hevur tú eisini 
rætt til ein kaffisteðg fyrrapart og ein steðg 
seinnapart. Arbeiðsgevarin skal tryggja 
sømilig kor í mun til arbeiðsumhvørvi, og 
arbeiðsfólk hava rætt at velja sær bæði 
trygdarumboð og álitisfólk.

Tá ið tú fert í nýtt starv, sum varar meir enn 
ein mánaða, og sum í miðal er meir enn átta 
tímar um vikuna, skalt tú hava setanarskriv 
frá arbeiðsgevaranum.

Setanarskrivið skal upplýsa:

• Navn og bústað arbeiðsgevarans og 
løntakarans

• Nær starvssetanin byrjar og hvussu 
leingi setanin varar, um hon ikki er 
óavmarkað

• Starvsstaðið

• Arbeiðstíð

• Starvsøki

• Starvsaldur

• Galdandi sáttmála

• Hvørjum felag tú ert í

• Løn, ískoyti herundir eisini eftirløn, 
trygging og líknandi

• Nær løn verður útgoldin

• Rætt løntakarans viðvíkjandi rindaðari 
frítíð

• Longd á uppsøgnarfreistum

• Møguligar aðrar avtalur í sambandi við 
starvssetanina

Arbeiðsgevarin hevur sambært lóg skyldu 
at geva tær setanarskriv, sum inniheldur 
omanfyrinevndu viðurskifti. Kortini eru nógv, 
ið ikki fáa setanarskriv. Hevur tú arbeitt, 
men uttan setanarskriv, kanst tú biðja 
arbeiðsgevaran um setanarskriv. Hetta eigur 
tú at gera uttan um til, hvussu leingi tú hevur 
verið hjá arbeiðsgevaranum.

Eru trupulleikar við at fáa setanarskriv, kanst 
tú venda tær til álitisfólki á arbeiðsplássinum, 
sum kann taka málið upp við leiðsluna. Til 
ber eisini altíð hjá tær at venda tær til títt 
lokalfelag.

Arbeiðsgevari, sum ikki letur arbeiðsfólkinum 
setanarskriv kann dømast at gjalda 
arbeiðsfólkinum upp til 13 vikulønir og 20 
vikulønir, um talan er um sera groft brot.

RÆTTINDI

Sum limur í Føroya Arbeiðarafelag fært tú 
ókeypis sakførara- og rættarhjálp. Hvønn 
hósdag kl 16:00 – 18:00 ber til at seta 
seg í samband við sakførara felagsins á tel 
312101, sum kann ráðgeva um løgfrøðilig 
viðurskifti.

HVAT GERI EG, UM 
EG HAVI BRÚK FYRI 
LØGFRØÐILIGARI 

HJÁLP?

HVØR ER MÍN TÍMALØN?

SKULU VIT HAVA 
ÁLITISFÓLK OG 

TRIVNAÐARUMBOÐ?

HVØRJI ERU MÍNI  
SÁTTMÁLARÆTTINDI?

NÆR HAVI EG RÆTT 
TIL SETANARSKRIV?

*Tímalønin er galdandi frá 1. mai 2017
** Um arbeitt verður í skiftivakt er hetta satsurin fyri kvøldvaktina 



Arbeiðsformaðurin skal varskógva, tá 
ið mattíð er. Verður arbeitt yvirtíð, skal 
varskógvast áðrenn farið verður til døgurða. 
Verður ikki varskógvað áðrenn døgurða, 
verður nátturðatímin, sum í hesum føri skal 
liggja millum kl. 18 og 19 ikki frádrigin, um 
byrjað verður aftur kl. 19. 

Hetta skal skiljast soleiðis, at um ikki boð eru 
givin um at arbeiða longur enn vanliga tíðin 
er, tvs. ávikavíst til kl. 17 ella til kl. 16 um ikki 
verður farið til døgurða, og arbeitt verður 
longur, so kemur seinra yvirtíðin í gildi aftaná 
tveir tímar. 

Arbeiðast kann í skiftisvaktum, arbeiðast 
skal í tveimum vaktum, sum skulu vera átta 
tímar hvør, vaktirnar skulu vera í nøkulunda 
eins stórum holdum, sum skiftast um vaktirnar 
hvørja viku. 
 
Hetta merkir at arbeiðast kann í skiftisvaktum 
á vanligum flakavirkjum og á laksavirkjum. 
Tað vil siga bæði á virkjum har laksur verður 
kruvdur, og har tey skera laks. Arbeiðast 
skal í átta tímar á hvørjari vakt og um arbeitt 
verður longur, skal tað vera fyri yvirtíð, og 
verður arbeitt styttri, er vaktin brotin, og 
yvirtíð skal gjaldast.

Næsti holdið á eini skiftivakt fær eina viðbót 
á 10% av grundlønini umframt starvstíð. 

Um onkur arbeiðir longri enn vaktin varar,  
skal viðkomandi hava yvirtíðarløn, eftir fyrru 

vakt 35%, og eftir seinnu vakt 60% um hetta 
er eftir midnátt. 

Um skiftisvaktararbeiði er styttri enn trý 
samdøgur samanhangandi, verður hetta 
roknað sum vanligt arbeiði og goldið 
samsvarandi hesum, eisini hvat yvir- og 
nátttíð viðvíkur. 

Tað merkir, at um arbeiði t.d. ikki er til meira 
enn til tveir dagar og triðja dagin er bara 
nokk til eina vakt, so er tað ikki vaktararbeiði, 
men skal arbeiðast fyri vanliga løn og yvirtíð.
Sunnu- og halgidagar skulu ikki bróta trý 
samdøgursregluna, t.v.s at vaktararbeiði 
kann byrja fríggjadag og síðan aftur 
mánadag og týsdag. 

Upplýsast skal 24 tímar frammanundan 
vaktarskifti byrjar. Um ikki fráboðað verður 
innan ásettu freistina, so skal gjaldast 1. 
yvirtíð tann dagin fyri hvørt arbeiðsfólk 
á vaktini. Hetta, fyri at tað ikki bera til hjá 
virkjum knappliga at boða frá, at nú skal 
arbeiðast í vaktum.

Um vaktin verður avbrotin av einari ella 
aðrari orsøk (tekniskari ella um rávøra 
manglar) soleiðis, at arbeiði ikki er til ein 
heilan dag, tá byrjað er at arbeiða, skal 
gjaldast fyri báðar vaktirnar allan dagin.

 

HVØNN RÆTT HAVI 
EG Í SAMBAND VIÐ 

SKIFTIVAKTIR?

ARBEIÐSTÍÐ

Í sáttmálanum stendur at døgurðatíðin skal 
verða ein tími og skal liggja millum kl. 12 og 
13. Verður arbeitt í døgurðatímanum, skal 
dupult normalløn verða goldin, tó sunnu- og 
halgidagar dupult sunnudagsløn.

Á nógvum virkjum verður arbeitt frá kl. 08-
16 og Føroya Arbeiðarafelag hevur givið 
frávikini við hesum treytum: at matarsteðgurin 
skal vera millum kl. 12-13, hesin steðgur skal 
minst vera 20 minuttir uttan lønarmiss. Eisini 
skal ein steðgur vera áðrenn døgurða á minst 
10 minuttir, og ein aftaná, sum eisini skal  
vera minst 10 min. Steðgirnir skulu roknast 
eftir at komið er inn í kantinuna. Tað vil siga, 
at tíðin tað tekur at koma til kantinuna skal 
ikki roknast upp í kaffi- og matarsteðgir. 

Tá arbeitt verður soleiðis, skal møgulig 
yvirtíðin flytast tilsvarandi fram, t.v.s. fyrsta 
yvirtíð  kemur í gildið kl. 16 og næsta yvirtíð 
kl. 20.

HVUSSU ER 
DØGVERÐATÍMIN 

SKIPAÐUR?

HVUSSU ER 
NÁTTVERÐATÍMIN 

SKIPAÐUR?



Normalarbeiðstíðin er 40 tímar um vikuna, 
skal vera átta tímar um dagin frá mánadegi 
til og við fríggjadegi, og skal tann dagliga 
arbeiðstíðin liggja millum kl. 08 á morgni og 
til kl. 17 á kvøldi.

• Frá kl. 17-21: 35 %  
• Frá kl. 21-08: 60 %
• Leygardagar kl. 00-24: 65 %
• Sunnu- og halgidagar kl. 00-24: 100 %

Her skal leggjast merki til, at yvirtíðin 
leygardag er frá miðnátt, og yvirtíðin 
sunnudag er 100% til miðnátt. Heldur 
arbeiðið áfram eftir miðnátt, stendur yvirtíðin 
við, so leingi arbeitt verður.

Um arbeiði byrjar í summarhálvárinum 
(summarhálvárið verður at rokna frá 1/5 til 
31/10) fyri kl. 04 og í vetrarhálvárinum fyri 

kl. 05, verður ikki farið niður í løn fyrr enn 
høvi hevur verið at fáa svøvn (við svøvn skilst 
at hava verið burtur frá arbeiðsplássinum í 
minst seks tímar).

Dømi: Um t.d. arbeiði byrjar kl. 21 og varar 
til kl. 03 og byrja verður aftur kl. 08-17 so 
skal yvirtíð 2 latast allan dagin eftir, tí tað 
stendur í sáttmálanum, at man skal hava haft 
frí í seks tímar.

1. mai, jólaaftan og nýggjársaftan eru 
heilir frídagur. Flaggdagur, páskaaftan, 
hvítusunnuaftan og 1. november eru hálvir 
frídagar.  Hálvir frídagar meinast við 
seinnapart. Átrokandi arbeiði, sum verður 
gjørt 1. mai, jólaaftan, nýggjársaftan og eftir 
kl. 12 hesar dagar, verður lønt við dupultari 
normalløn, so leingi halgan varar.

Tá arbeiðsfólk eftir tilsøgn møta til arbeiðis, 
og arbeiðið ikki verður útint, skulu tey hava 
løn í tveir tímar, ella um arbeiðið byrjar 
aftaná eina ásetta tíð, skulu tey hava løn fyri 
ta tíð, tey hava bíðað. Hetta meinast við um 
ikki arbeitt verður.

HVUSSU ER 
YVIRTÍÐARLØN OG 

FRÍDAGAR?

LØN Fyri eitt og hvørt arbeiði fær hvør tann, sum 
luttekur í arbeiðinum, løn fyri í minsta lagi 
tveir tímar, sjálvt um arbeiðið varar styttri. 

Arbeiðslønir skulu rindast eina ferð um 
vikuna. Um avtala verður gjørd við avvarandi 
fakfelag (Føroya Arbeiðarafelag), kann 
lønarútgjalding tó fara fram 14. hvønn dag/
mánaðarliga.  

Arbeiðsfólk, sum hevur starvast í fimm 
samanhangandi ár hjá sama arbeiðsgevara, 
kann fáa farloyvi uttan løn, um tað ikki 
stríðir móti áhugamálum hjá arbeiðsgevara. 
Arbeiðsgevarin skal hava starv tøkt, tá 
farloyvistíðin er farin.

Tilkallivakt merkir at vera tøk/ur at møta til 
arbeiðis, um boð koma frá arbeiðsgevara. 
Arbeiðari, sum hevur tilkallivakt, verður frá 
mánadegi til og við fríggjadag kl. 24, løntur 
við 13,73% um tíman. Eftir fríggjadag til 
vanliga arbeiðstíð mánamorgun, verður 
arbeiðari løntur við 27,45% um tíman.

Verður arbeitt í tilkallitíðini verður løn goldin 
sambært § 8 í sáttmálanum.

HVUSSU ER MINSTA 
ARBEIÐSTÍÐ OG 

MINSTA ARBEIÐSLØN?

HVUSSU SKAL LØN 
RINDAST OG NÆR 

BER TIL AT FÁA 
FARLOYVI?

HVUSSU ER 
TILKALLIVAKT 

SKIPAÐ?



Sum løntakari, hevur tú lógartryggjað krav 
upp á frítíðarløn av allari løn, sum tú fært. 
Frítíðarlønin er antin 12% omaná lønina, 
og so heldur tú frí uttan løn ella er tað eitt 
frítíðarískoyti á 1,5% omaná lønina, og so 
hevur tú rætt til frí við løn, men hetta seinna 
er bert galdandi fyri fastlønt.

Øll hava rætt til fimm vikurs summarfrítíð, 
sum skal haldast í tíðarskeiðnum 1. mai 
– 1. oktober. Nær tú heldur frí verður 
ásett í samráð við arbeiðsgevaran. Tú 
hevur ikki krav uppá at halda frí eitt ávíst 
tíðarskeið, men tú hevur rætt til fýra vikurs 
samanhangandi frítíð í tíðarskeiðnum mai-
oktober. Arbeiðsgevarin ásetir nær frítíðin 
skal haldast og sambært lógini skal hetta 
gerast í samráð við løntakaran. Avgerð 
arbeiðsgevarin, at tú skalt halda frí eitt ávíst 
tíðarskeið, skalt tú hava hetta at vita í góðari 
tíð frammanundan, tvs. vanliga ikki seinni 

enn 2-3 mánaðar áðrenn tú skal í summarfrí.

Hóast tú hevur verið styttri enn eitt ár hjá 
einum arbeiðsgevara, hevur tú rætt til nevndu 
frítíð, men frítíðarlønin verður innvunnin fyri 
eitt ár í senn, tvs. um tú hevur arbeitt í t.d. ½ 
ár, so fær tú frítíðarløn, sum svarar til 12% 
av hesi løn. Innvinningarárið er vanliga 
frá 1. apríl - 31. mars, men tú kanst avtala 
við arbeiðsgevara tín, at innvinningarárið í 
staðin er álmanakkaárið.

Gerst tú sjúkur beint áðrenn tú skalt í 
summarfrítíð, og ert sjúkur nakrar dagar 
inn í tína frítíð, so telja sjúkradagarnir ikki 
sum frídagar. So tá mást tú gera avtalu við 
arbeiðsgevaran nær tú í staðin heldur teir 
dagarnar. Vanligt er, at leggja teir afturat 
í endanum av tí frammanundan avtalaðu 
frídøgunum, so tú ert í frítíð, tað skeiðið, sum 
tit hava avtalað. Ert tú somikið óheppin at 
gerast sjúkur eftir at frítíð tín er byrjað, so 
hevur tú ikki rætt til at fáa eyka frídagar 
í tíðarskeiðnum tú ert sjúkur, uttan so at 
arbeiðsgevarin góðtekur at lata tær eyka 
frídagar fyri sjúkradagar tínar.

Ein arbeiðsgevari kann ikki krevja, at tú 
kemur til arbeiðis í tíni frítíð. Um løntakarin 
verður sagdur úr starvi og uppsagnarfreistin 
ikki er úti 1. mai, so skulu fýra vikur leggjast 
afturat uppsagnarfreistini, tí sambært lógini 
skal uppsagnarfreistin ikki styttast við at 
frítíðin (høvuðsfrítíðin, sum er fýra vikur) 
verður løgd í  uppsagnarfreistin.

HVØRJI RÆTTINDI 
HAVI EG Í MUN 
TIL FRÍTÍÐ OG 

FRÍTÍÐARLØN?

LØN fyri strongd millum arbeiðsbólkini.
• At tiltøk verða framd, sum skulu 

tryggja gott samstarv millum leiðslu og 
arbeiðsfólk og millum arbeiðsfólkini 
sínámillum.  

• At happing ikki fer fram á 
arbeiðsplássinum.

• At møgulig kærumál um heilsu- og 
trivnaðarviðurskifti beinanvegin verða 
tikin  upp, og verða viðgjørd millum 
leiðslu, álitisfólk og trygdarumboð. 

• At neyðug tiltøk verða framd fyri at bøta 
um viðurskiftini, um tað vísir seg at tey 
viðurskifti, sum nevnd eru frammanfyri, 
ikki eru nøktandi.  

• At trivnaðarumboðini í arbeiðstíðini fáa 
høvi til at leggja til rættis sosial tiltøk, 
uttan lønarmiss, tó so at tað tarnar 
arbeiðnum sum minst. Hesi tiltøk kunnu 
eisini liggja uttanfyri arbeiðsplássið.  

Álitisfólkið hevur rætt til at fáa frí at røkja 
uppgávur sínar sum álitisfólk. Skyldurnar 
hjá álitisfólkunum skulu fremjast soleiðis, at 
tað tarnar framleiðsluni sum minst. Leiðslan 
skal skjótast til ber hava boð um fráveruna. 
Í hesum føri, eins og tá leiðslan boðsendir 
álitisfólki um mál, sum hava við arbeiðarar 
ella arbeiðsviðurskifti at gera, skal álitisfólkið 
hava løn fyri ta tíð, tey eru úr arbeiði.  

Uppsagnartíðin hjá álitisfólki er sambært 
sáttmálanum, sum viðkomandi er sett/
ur eftir. Harafturat fær álitsfólki eina eyka 
mánaðarløn. Uppsøgnin skal grundgevast 
og bert fremjast av ávísari neyðugari orsøk. 
Stendst uppsøgnin av vinnuloysi er sama 
galdandi fyri álitisfólk, sum fyri vanliga 
arbeiðsfólkið annars.

Á arbeiðsplássum, sum hava fimm ella fleiri 
starvsfólk, kunnu starvsfólk velja álitisfólk, 
sum er umboðið hjá arbeiðsfólkinum. 
Álitisfólk skulu hava kunning um serligar 
broytingar á arbeiðsplássinum. Álitisfólkið 
er partur av eini álitismannaskipan, og 
hevur serliga verju mótvegis uppsøgn. Á 
arbeiðsplássum við meir enn 20 starvsfólkum, 
kunnu trivnaðarumboð eisini veljast. Føroya 
Arbeiðarafelag miðjar eftir, at øll álitisfólk 
skulu ígjøgnum eina útbúgving fyri álitisfólk 
og nevndarlimir.

Endamálið við álitisfólki og 
trivnaðarumboðum er at skapa trygd, 
trivnað og menning á arbeiðsplássum, 
at stimbra sosialt samanhald, og stimbra 
áhugan hjá starvsfólkinum og leiðslu fyri 
teimum arbeiðsuppgávum, sum áliggja.

Høvuðsendamálið við álitisfólkaskipanini 
er, at limirnir í Føroya Arbeiðarafelag hava 
álitisfólk sum: 
• tala søkina hjá arbeiðsfólkunum 

mótvegis arbeiðsgevaranum
• arbeiða fyri góðum arbeiðsumstøðum
• ansa eftir at arbeiðsgevarin heldur 

galdandi sáttmála og -lóg
• hava neyðuga kunning um tiltøk, sum 

ætlanin er at fremja, og sum kunnu hava 
ávirkan á arbeiðsumstøður. 

Viðvíkjandi trygdar- og heilsuviðurskiftum 
verður víst til galdandi arbeiðsumhvørvislóg.   

Arbeiðsgevarar skulu bera so í bandi: 
• At arbeiðsumstøðurnar eru soleiðis 

skipaðar, at minst møguligur vandi er 

SKULU VIT HAVA 
ÁLITISFÓLK OG 

TRIVNAÐARUMBOÐ?

HVØRJI RÆTTINDI 
OG SKYLDUR ERU 
HJÁ ÁLITISFÓLKI?

v



Uppsagnarfreistin er tengd at starvstíðini. 
Fyri tímalønt arbeiði er uppsagnarfreistin frá 
arbeiðsgevara:

• Undir 6 mánaða starvstíð 5 arbeiðsdagar
• Yvir 6 mánaðar starvstíð 7 arbeiðsdagar
• Omanfyri 1 ára starvstíð 10 arbeiðsdagar
• Omanfyri 2 ára starvstíð 15 arbeiðsdagar
• Omanfyri 3 ára starvstíð 20 arbeiðsdagar
• Omanfyri 5 ára starvstíð 25 arbeiðsdagar

Sigur eitt arbeiðsfólk upp, sum hevur 
starvast meir enn tríggjar mánaðir, er 
uppsagnarfreistin fimm arbeiðsdagar, 
og hevur viðkomandi starvast meir enn 
seks mánaðir, er uppsagnarfreistin sjey 
arbeiðsdagar.

Uppsøgnin skal vera skrivlig fyri báðar 
partar.

Um tú hevur starvast í minst níggju mánaðir 
hjá einum arbeiðsgevara, hevur tú rætt til at 
fáa skrivliga grundgeving fyri uppsøgnini, 
um tú biðjur um tað.

• Er starvstíðin upp í eitt hálvt ár er 
uppsagnarfreistin: 1 mánaði til ein 1. í 
mánaðinum.
• Er starvstíðin 6 mánaðir til 2 ár er 
uppsagnartíðin 2 mánaðir til ein 1. í 
mánaðinum
• Er starvstíðin omanfyri 2 ár er 
uppsagnarfreistin 3 mánaðir til ein 1. í 
mánaðinum.

Fyri arbeiðsfólk er uppsagnarfreistin ein 
mánaða til ein 1. í mánaðinum.
Uppsøgnin skal vera skrivlig fyri báðar 
partar.

Um tú hevur starvast í minst nýggju mánaðir 
hjá einum arbeiðsgevara, hevur tú rætt til at 
fáa skrivliga grundgeving fyri uppsøgnini, 
um tú biðjur um tað.

LØN

HVØR ER UPPSAGNAR-
FREISTIN? HVØR ER 

UPPSAGNARTÍÐIN 
FYRI FASTLØNT? 



Gerst tú sjúkur er gjørligt at fáa dagpening 
úr sjúkradgapeningaskipanini hjá 
Almannaverkinum. Útgjaldið er 100% av tíni 
arbeiðsinntøku, tó í mesta lagi ein upphædd 
sum svarar til 80% av eini arbeiðaraløn. 
Veitingin verður vanliga roknað út frá 
miðalinntøkuni tær seinastu 5 vikurnar undan 
sjúkrameldingini.

Vikuupphæddin er í mesta lagi 4.505 kr – 
hesin satsur er galdandi til 1. mai 2018, tá ið 
upphæddin hækkar samsvarandi tímalønini.

Er eitt arbeiðsfólk fyri eini arbeiðsvanlukku 
og má sjúkrameldast ber eisini til at fáa 
stuðul frá sjúkradagpeningaskipanini og 
útgjaldið er tað sama sum tað omanfyri 
nevnda. Harumframt verður 10% rindað 
frá arbeiðarafelag tínum og 10% av 
arbeiðsgevaranum upp í 10 dagar. 

Verður løntakari, sum hevur arbeitt hjá 
sama arbeiðsgevara í meira enn 9 mánaðir 
út í eitt, óarbeiðsførur orsakað av einum 
arbeiðsskaða, hevur  arbeiðsgevari, aftaná 
at 10 daga tíðarskeiðið er endað, skyldu at 
rinda munin millum dagpeningaveitingina 
og vanligu lønina, sum løntakari hevði fingið 
útgoldna, um viðkomandi ikki fekk skaðan.
 
Gjaldsskyldan hjá arbeiðsgevaranum 
stendur við inntil løntakari aftur er 
arbeiðsførur tó í mesta lagi í 4 mánaðir 
aftaná, at arbeiðsskaðin er hendur.

Um barn títt er so óheppið at gerast sjúkt, 
er gjørligt hjá tær, um tú ert heima hjá 
barninum at fáa dagpening fyri barnsins 1. 
og 2. sjúkradag, um barnið er undir 14 ár. 
Til ber tilsamans at fáa fyri 10 sjúkradagar 
hjá barninum um árið, um treytirnar annars 
eru loknar. Tú nýtist ikki at hava læknaváttan, 
men eina váttan frá arbeiðsgevara, 
sum váttar fráveru og inntøkumiss. 
Sjúkradagpeningurin er 100% av lønini, tó 
í mesta lagi 901 kr. um dagin, – hesin satsur 
er galdandi til 1. mai 2018, tá ið upphæddin 
hækkar samsvarandi tímalønini.

Føroya Arbeiðarafelag hevur ein 
sjúkragrunn, sum rindar 2.500 kr um 
mánaðin í eitt tríggjar mánaða skeið, 
um tú hevur verið virkandi limur í Føroya 
Arbeiðarafelag í minst eitt ár. Treytin er 
m.a., at tú hevur verið sjúkrameldaður í 
meir enn tríggjar mánaðir út í eitt. Vend 
tær til lokalfelagið og har kanst tú fáa eitt 
umsóknarblað at fylla út. Umsóknirnar vera 
skjótt avgreiddar á skrivstovu felagsins, sum 
eisini kann hjálpa og ráðgeva í samband 
við at fylla umsóknarblaðið út, og annars at 
upplýsa um tíni rættindi.

SJÚKA

FÁI EG LØN, UM EG 
GERIST SJÚK/UR? 

FÁI EG LØN, UM 
BØRNINI GERAST 

SJÚKT? 

NÆR KANN EG 
FÁA ÚR SJÚKRA-

GRUNNINUM 
HJÁ FØROYA 

ARBEIÐARAFELAG?



Fyri Føroya Arbeiðarafelag er tað 
týdningarmikið, at livistøðið hjá limunum 
ikki fer niður, tá ið teir vegna aldur fara av 
arbeiðsmarknaðinum. Tí er neyðugt við eini 
góðari eftirlønarskipan, sum kemur afturat 
Samhaldsfasta og pensjónini frá tí almenna.

Føroya Arbeiðarafelag hevur síðani fyrst í 
hesi øldini havt eina eftirlønarskipan fyri limir 
sínar. Hetta er ein lívrentuskipan, sum merkir, 
at tá ið tú gerst 67 ár, fært tú útgoldið eina 
mánaðarliga upphædd restina av lívinum. 
Støddin á upphæddini er tengd at, hvussu 
nógv tú hevur goldið inn í arbeiðslívinum.
Eftirlønargjaldið, sum arbeiðsgevarin rindar, 
er 10%.

Fyri pensjónistar sum arbeiða verður eftirløn 
ikki útgoldin, men løgd omaná lønina. Hjá 
tímaløntum pensjónistum, sum halda frí uttan 
løn, verða 8,60% løgd omaná og 9,45% 
verða løgd omaná lønina hjá tímaløntum 
pensjónistum, sum halda frí við løn.

Um illa vil til, so ert tú sum aktivur limur 
í Føroya Arbeiðarafelag tryggaður við 
deyða, ávísari hættisligari sjúku ella um 
børn undir 18 ár hava ávísa hættisliga sjúku. 

Umframt hetta hava limirnir í FA eisini rætt til 
eitt lokaútgjald, treytað av aktivum limaskapi 
í FA í minst 10 ár út í eitt við 67 ára aldur.

Tryggingargjaldið er 1,5% av lønini og 
verður av arbeiðsgevaranum flutt felagnum 
saman við limagjaldi og eftirlønargjaldinum. 
Um tú vegna sjúku ella arbeiðsloysi noyðist 
av arbeiðsmarknaðinum áðrenn tú ert 67 ár 
ber kortini til at vera verandi í tryggingini um 
tú rindar 300 kr. um mánaðin til tryggingina. 
Minst til at kanna tryggingarviðurskifti tíni, 
um tú noyðist av arbeiðsmarknaðinum.

Upphæddir í 2017:

• Við deyða: 363.432 kr

• Við hættusligari sjúku: 90.857 kr

• Við hættusligari sjúku hjá barni: 90.857 kr

• Lokaupphædd: 100.000 kr

Øll tryggingarrættindi og treytir fyri 
útgjaldinum kunna lesast í faldaranum 
»Felagslívstrygging« hjá Føroya 
Arbeiðarafelag.

Um illa vil til, og ein limur hjá Føroya 
Arbeiðarafelag doyr, eigur eftirsitandi 
hjúnafelagi/sambúgvi ella børn undir 18 
ár rætt til eftirsitiløn fyri tann mánaðin, tá 
viðkomandi doyr, og tríggjar mánaðir fram. 
Hetta er treytað av, at viðkomandi í minsta 
lagi hevur starvast í eitt ár hjá verandi 
arbeiðsgevara.

PENSJÓN OG TRYGGING

FÁA ØLL Í FØROYA 
ARBEIÐARAFELAG 

EFTIRLØN?

HVUSSU ERI EG 
TRYGGJAÐ/UR?

NÆR HAVA VIT 
RÆTT TIL 

EFTIRSITULØN?

HVØNN RÆTT 
HAVI EG TIL 

STARVSALDUR?

Tú hevur rætt til at fáa eina viðbót fyri 
starvsaldur, tá ið tú hevur arbeitt innan 
sama øki í 3 ár. Føroya Arbeiðarafelag 
hevur starvsaldursviðbøtur fyri 3 ár, 5 ár, 
7 ár, 9 ár og 11 ár. Um tú skiftir frá einum 
arbeiðsplássi til eitt nýtt arbeiðspláss, flytir tú 
starvsaldurin við tær um tað er innan sama 

øki. Bið tín fyrrverandi arbeiðsgevara um 
eina váttan, tá ið tú skiftir arbeiðspláss, hetta 
hevur arbeiðsgevarin skyldu at útflýggja tær.

Skiftir tú til dømis frá einum laksavirki til 
eitt flakavirki ella uppisjóvarvirkið, so fylgir 
starvstíðin í fyrra arbeiðnum við tær. Skiftir 
tú hinvegin arbeiðsøki, og fert frá t.d. at 
vaska skúla til at vera dagrøktari ella skiftir 
frá fiskivinnuni til at vera bussførari, so 
fylgir starvsaldurin ikki við, tí tað er eitt nýtt 
starvsøki, har tú ikki hevur royndirnar við 
tær. Starvsaldurin fylgir eisini við, um tú tekur 
ein steðg frá arbeiðnum, og byrjar aftur, um 
steðgurin er minni enn 7 ár.



Føroyski arbeiðsmarknaðurin er skipaður 
við sáttmálum, lógum og kunngerðum. Á 
arbeiðsmarknaðinum eru til dømis rættindi 
í mun til arbeiðsumhvørvi, arbeiðsskaða, 
sjúku, arbeiðsloysi, frítíðarløn og 
barnsburðarfarloyvi.

Lógin um arbeiðsumhvørvi ger greitt, at 
tú hevur rætt til eitt trygt og heilsugott 
arbeiðspláss. Ert tú fyri eini arbeiðsvanlukku, 

mást tú tryggja tær, at arbeiðsgevarin meldar 
tilburðin til Arbeiðseftirlitið, sum kannar 
um reglurnar í arbeiðsumhvørvislógini eru 
hildnar.

Øll arbeiðsfólk eru tryggjað mótvegis 
arbeiðsskaða. Ert tú fyri einum 
vanlukkutilburði á arbeiðsplássinum, so 
er sera týdningarmikið at tryggja sær, at 
skaðatilburðurin eisini verður fráboðaður 
Føroya Vanlukkutryggingarráð innan eitt 
ár. Tryggingin tekur ikki við, um fráboðanin 
kemur inn seinni enn 1 ár eftir skaðan. 
Vanlukkutryggingarráðið viðgerð, um 
skaðatilburðurin er fevndur av tryggingini.

Verður løntakari, sum hevur arbeitt hjá 
sama arbeiðsgevara í meira enn 9 
mánaðir út í eitt, óarbeiðsførur orsakað av 
einum arbeiðsskaða, sum kann prógvast 
við læknaváttan, kann viðkomandi ikki 
sigast úr starvi fyrr enn 6 mánaðir, aftaná 
arbeiðsskaðin er hendur. Hetta er tó 
bert galdandi, inntil løntakarin aftur er 
arbeiðsførur.

Set teg endiliga í samband við fakfelagið, 

ARBEIÐSUMHVØRVI

HVUSSU ER 
VIÐ ARBEIÐS-

UMHVØRVINUM, 
OG UM EG FÁI EIN 
ARBEIÐSSKAÐA?

HVAT ER EIN 
VINNUSJÚKU, OG 

HVØNN RÆTT HAVI 
EG?

SKULU VIT HAVA 
TRYGDARUMBOÐ Á 

ARBEIÐSPLÁSSINUM?

sum kann hjálpa og ráðgeva, um tú hevur 
verið fyri einum arbeiðsvanlukkutilburði. 
Føroya Arbeiðarafelag hevur gjøgnum árini 
hjálpt hópin av limum, sum eru komin illa 
fyri, og hevur skaffað teimum í túsundatali av 
krónum í endurgjaldi.

Føroya Arbeiðarafelag hevur hjálpt limum 
við at fáa endurgjald fyri vinnusjúku.

Ein vinnusjúka er sjúka, sum kemur av 
arbeiðnum ella arbeiðsumstøðunum. 
Tú kanst arbeiða í ringum umstøðum í 
longri tíð, áðrenn tú gerst varðugur við, 
hvørja heilsuliga ávirkan hetta hevur á 
teg. Vinnusjúkur kunnu vera hoyriskaðar, 
ryggtrupulleikar, lyftiskaðar o.s.fr. Sjófólk, 
flakafólk, vaskifólk og onnur, sum hava 

likamliga tung arbeiði, fáa oftari vinnusjúku.

Ein vinnusjúka er ikki tað sama sum 
arbeiðsskaði, sum er ein vanlukka, sum hendir 
á arbeiðsplássinum. Ein vinnusjúku kemur 
ofta so líðandi. Ert tú í iva, um tú hevur eina 
vinnusjúku, so kanst tú seta teg í samband 
við felagið ella við vinnusjúkugrunnin – sí 
eisini www.vsg.fo. 

Øll arbeiðspláss har 10 ella fleiri arbeiða 
skal trygdarumboð veljast, hvørs uppgáva 
er at vera umboðið hjá arbeiðsfólkinum. Er 
arbeiðsplássið omanfyri 20 fólk, skal ein 
trygdarnevnd setast. Trygdarumboð eins 
og álitisfólk hava serliga verju mótvegis 
uppsøgn. Sí nærri upplýsingar í lógini um 
arbeiðsumhvørvi, umframt at til ber at venda 
sær til Arbeiðseftirlitið sí www.arb.fo



Um tú hevur arbeitt, og gerst arbeiðsleys/ 
ur, hevur tú rætt til at fáa pening 
úr arbeiðsloysisskipanini ella ALS.  
Arbeiðsloysisstuðulin verður roknaður út 
eftir A-inntøkuni seinastu 12 mánaðirnar, 
áðrenn arbeiðsloysið varð staðfest. Mesta 
útgjaldið er 75% av móttiknu A-inntøkuni 
tó í mesta lagi 17.500 kr. um mánaðin. 
Útrokningargrundarlagið broytist ikki, so 
leingi tú ert inni í skipanini.

Arbeiðir tú á fiskavirki, sum er í 
fiskavirkisskipanini hjá ALS, kanst tú søkja 
um arbeiðsloysisstuðul sum arbeiðsleys/ur 
á fiskavirki, um einki arbeiði er. Hetta gert 
tú við at fylla út eina umsókn, sum tú fært 
frá ALS ella frá fiskavirkinum, og har virkið 
váttar setanartilknýtið. 

Nærri upplýsingar um treytir og 
umsóknarbløð fáast við at venda sær til 
Arbeiðsloysisskipanina.

Sí eisini www.als.fo

Í javnstøðulógini er ásett, at tað ikki er loyvt 
at gera mismun á fólki vegna kyn, hvørki 
beinleiðis ella óbeinleiðis. Kvinnur og menn, 
sum halda seg hava verið fyri mismuni vegna 
kyn, kunnu kæra til Javnstøðunevndina. Set 
teg í samband við Javnstøðunevndina fyri 
at fáa leiðbeining um framferðarháttin í 
sambandi við kærur.

Tú kanst til dømis kæra til Javnstøðunevndina, 
um tú metir teg vera ella hava verið fyri 
mismuni vegna kyn á arbeiðsmarknaðinum, 
til dømis í sambandi við starvssetan, 
uppsøgn ella løn, ella um tú hevur fingið 
uppsøgn, av tí at tú ert við barn ella ert í 
barnsburðarfarloyvi.

Sí meir á www.javnstoda.fo

ARBEIÐSLOYSI OG MISMUNUR

HVAT UM EG GERIST 
ARBEIÐSLEYS/UR?

HVAT GERI EG, 
UM EG ERI FYRI 

MISMUNI VEGNA 
KYN?



Fært tú eitt barn, hevur tú rætt til at 
vera heima hjá barninum í 52 vikur. 
Barsilsskipanin rindar tó bert barsilspening 
í 44 vikur, eftir at barnið er føtt. Mamman 
hevur rætt til barsilspening tær fyrstu 14 
vikurnar eftir føðing og pápin hevur rætt til 4 
vikur eftir føðing. Hartil hava foreldrini rætt 
til barsilspening í 26 vikur, sum tey kunnu 
býta sínamillum. Áðrenn barnsburð hevur 
mamma rætt til útgjald, tá mett verður, at fýra 
vikur eru eftir til barnsburð.

Er talan um einligt foreldur, hevur tú rætt 
til allar vikurnar. Foreldur, sum fáa tvíburar 
ella fleiri børn undir sama barnsburði, fáa 
fýra vikur eyka, sum foreldrini kunnu býta 
sínámillum. Samlaða barnsburðarfarloyvi er 
tá 48 vikur.

Verður barnið føtt áðrenn 32. viku 
í viðgongutíðini, verður samlaða 
barnsburðarfarloyvi 52 vikur. Tvs. ein 
leingjan á átta vikur, sum foreldrini kunnu 
býta sínámillum.

Foreldur, ið eru løntakarar og ættleiða barn, 
hava rætt til barsilsfarloyvi í 56 vikur eftir 
móttøku av barninum, men barsilspeningur 
verður bert útgoldin í tilsamans 48 vikur 
eftir móttøku av barninum og fýra vikur hvør 
undan móttøku av barninum.

Útgjaldið, sum tú fært úr barsilisskipanini 
er 100% av tíni lønarinntøku, tó í mesta 
lagi 25.000 kr um mánaðin. Tú fært 
nærri upplýsingar við at venda tær til 
barsilsskipanina, sí eisini www.barsil.fo

Gjaldið fyri ALS, barsilsskipanina og 
samhaldsfasta fer av lønini av sær sjálvum 
eins og skatturin. 

  • ALS    1,25%
  • Barnsburðarskipanin 0,71%
  • Samhaldsfasti  2,25%

Tá ið tú fært útgoldið løn er týdningarmikið, 
at arbeiðsgevarin samstundis flytir 
prosentgjøldini fyri limagjald, trygging og 
eftirløn til Føroya Arbeiðarafelag. Fert tú 
av arbeiðsmarknaðinum í styttri ella longri 
tíð vegna arbeiðsloysi, sjúku ella av øðrum 
orsøkum ber kortini til at halda fram, sum 
limur í felagnum, og fáa teir limaágóðar, 
sum Føroya Arbeiðarafelag bjóðar limum 
sínum. Tá ber til at flyta eitt mánaðarligt 
tryggingargjald, umframt at rinda eitt árligt 
limagjald.

  • Limagjald  1,5%
  • Trygging  1,5%
  • Eftirløn  10% 
  • Gjald til lokalfelag

BARSIL OG YMISK GJØLD

HVUSSU LEINGI 
KANN EG VERA Í 

BARSILSFARLOYVI, 
OG HVAT ÚTGJALD 

FÁI EG?

HVØRJI ERU ARBEIÐS-
MARKNAÐAR-

GJØLDINI?

HVØRJI ONNUR 
GJØLD ERU?



MYND: Føroya Fornminnissavn

Sum limur í Føroya Arbeiðarafelag fært tú 
lut í hópin av fyrimunum og tænastum, sum 
felagið bjóðar fram. Føroya Arbeiðarafelag 
er til fyri limir sínar, og vil fegið stuðla limum 
sínum og familjum teirra.

Føroya Arbeiðarafelag hevur við trygging 
og eftirløn tryggjað limir sínar, so limirnir ikki 
nýtast at stúra fyri framtíðini, um illa vil til. Við 
at gerast partur av Føroya Arbeiðarafelag 
ert tú partur av einum stórum felagsskapi, 
sum er til fyri at stuðla tær í arbeiðnum og í 
øðrum viðurskiftum við. Felagið var við til at 
stovna Samtak, og hevur eisini eina sterka 
rødd í almenna rúminum.

Sum limur í Føroya Arbeiðarafelag fært tú 
lut í sáttmálarættindum felagsins. Ert tú fyri 
órætti á arbeiðsmarknaðinum hjálpir felagið 
tær, og tekur upp málið við sakførara 
felagsins. Tú fært hjálp frá fakfelagnum um 
arbeiðsgevarin ikki heldur skyldur sínar 
mótvegis tær sum arbeiðsfólk, t.d. um lønin 
ikki verður goldin ella annað óreglusemi er.

Sáttmálarættindir sambært Føroya 
Arbeiðarafelag: 

• Rætt til eina fasta arbeiðstíð

• Døgverðatíð, náttverðatíð og kaffi 
støðgir

• Grundløn, viðbøtur og yvirtíðarlønir

• Løn í samband við døgndrift/skiftivaktar       
arbeiði

• Frídagar

• Uppsagnartíðir

• Barnsburðarfarloyvi

• Setanarbræv

• Eftirsitisløn

Onnur rættindi og ágóðar hjá Føroya 
Arbeiðarafelag:

• Limakort – Samtak Kort – sum gevur 
avsláttur í ymiskum handlum og 
fyritøkum

• Lívstrygging, sum fíggjarliga lættir um 
hjá teimum avvarðandi, um limurin doyr

• Trygging í samband við ávísa hættisliga 
sjúku

• Trygging í samband við ávísa hættisliga 
sjúku hjá børnum

• Ókeypis løgfrøðiliga ráðgeving og 
hjálp til privat viðurskifti, so sum at 
skriva skeyti, hjúnaskilna o.l

• Ókeypis advokathjálp um tú ert fyri 
órætti á arbeiðsmarknaðinum, t.d. ísv. 
uppsøgn, arbeiðsskaða, ella annan 
órætt á arbeiðsplássinum

• Møguleika fyri fíggjarligum stuðli ísv. 
sjúku

• Møguleika at luttaka á skeiðum

• Fíggjarligan stuðul undir verkfalli, ella 
lock-out

FYRIMUNIR OG TÆNASTUR

HVÍ LOYSIR TAÐ SEG 
AT VERA Í FØROYA 
ARBEIÐARAFELAG?



Limaskapur í Føroya Arbeiðarafelag gevur  
tær eisini eitt Samtak kort, sum er eitt limakort, 
sum gevur avsláttur frá fyritøkum, sum avtala 
er við. Á heimasíðuni www.samtak.fo kanst 
tú síggja yvirlit yvir allar avsláttaravtalurnar 
og um tínar limafyrimunir sum heild. Hevur 
tú limakortið við tær til handils, har avtala er 
um avsláttur, skalt tú vísa tað innan tú rindar 
fyri vøruna, so verður avslátturin drigin frá. 

Á heimasíðuni www.samtak.fo kanst tú finna 
upplýsingar um arbeiðsmarknaðin og tíni 
rættindi sum heild. 

Fakfeløg veita vanliga limunum løgfrøðiliga 
hjálp og vegleiðing í sambandi við lønar- og 
setanarspurningar, t.d. tá arbeiðsfólk verða 
søgd úr starvi.

RÆTTARHJÀLP

ÓKEYPIS 
ADVOKATHJÁLP TIL 

ALLAR LIMIR

SAMTAK KORT

HVAT ER 
LIMAKORTIÐ?

Nevndin í Føroya Arbeiðarafelag hevur 
sum fyrsta fakfelag í landinum avgjørt at 
víðka hesa tænastu til limirnar, soleiðis 
at teir limir, sum hava fast tilknýti til 
lokalfelag innan Føroya Arbeiðarafelag 
og hava høvuðsinntøku sína frá sáttmálaøki 
felagsins, nú eisini kunnu leita sær ókeypis 
advokathjálp hjá felagnum um øll viðurskifti 
teirra.
 
Hendan tænasta fevnir um m.a. at skriva 
skeyti, at skriva testamenti, at fáa ráðgeving í 
sambandi skattaviðurskifti, almannaveitingar 
og annað.
 
Nærri fæst at vita um hesa tænastu við at 
venda sær til Føroya Arbeiðarafelag.



HVAT ER FØROYA 
ARBEIÐARAFELAG?

Føroya Arbeiðarafelag varð stovnað 18. desember í 1925 av lokalum 
arbeiðara- og fiskimannafeløgum. Føroya Arbeiðarafelag er til fyri limir sínar 
og berjist hvønn dag fyri rættindunum hjá limunum. Við at vera limur í Føroya 
Arbeiðarafelag ert tú partur av einum stórum felagsskapi, sum er til fyri at 
stuðla tær í arbeiðnum og í øðrum viðurskiftum við. Føroya Arbeiðarafelag 
hevur við trygging og eftirløn tryggjað limum sínum, so limirnir ikki nýtast at 
stúra fyri framtíðini, um illa vil til. Sum limur í Føroya Arbeiðarafelag fært tú 
lut í sáttmálarættindum felagsins, og vit eru til fyri at tryggja tíni rættindi.  

www.fafelag.fo


