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Avtala um tiltøk, ið kunnu stuðla undir ein virknan starvsfólkapolitikk á 

kommunalum stovnum 
 

1. Inngangur 

Tað er týdningarmikið, at starvsfólkið hevur møguleikar fyri persónligari menning, og 

neyðugt er samstundis at taka atlit at sambandi millum arbeiðslív og onnur lívsviðurskifti. 

Partarnir eru tí samdir um at styrkja teir møguleikar, ið stovnarnir hava, tá ið teir evna sín 

starvsfólkapolitikk á hesum økjum:  

 

Førleikamenning  

Tiltøk, sum kunnu stuðla undir eldrapolitikk á kommunalum stovnum  

Tiltøk, sum kunnu stuðla undir familjupolitikk á kommunalum stovnum  

Javnstøða  

 

Harafturat eiga rættindi hjá starvsfólkum at verða vird, verður virksemi hjá kommununum 

lagt til onnur at reka. 

 

2. Førleikamenning 

Leiðslur og starvsfólk eru týdningarmesta tilfeingið hjá kommunalum stovnum. Tað er tað 

arbeiðið, sum tey í kommunalari tænastu inna, sum ger av, um úrslitini verða góð. 

Framhaldandi at menna starvsfólkini er tí umráðandi fyritreyt fyri, at kommunalir stovnar 

mennast. 

 

Partarnir eru tí samdir um, at:  

 miðvís og dagførd eftir- og víðariútbúgving av starvsfólkinum er ein fyritreyt fyri 

virkisfýsnum kommunalum stovnum við høgum tænastustigi.  

 hvør kommuna sær skal virka fyri, at starvsfólkinum stendur í boði at kunna menna 

sín førleika bæði gjøgnum sítt dagliga yrki og við eftir- og víðariútbúgving. Til tess at 

røkka hesum endamáli, eigur hvør kommuna at seta sær miðvís menningarmál.  

 endamálið við hesi avtalu er at geva starvsfólkinum umstøður at menna seg sjálvt og 

síðani møguleikar, at átaka sær virknari leiklut at mynda virki kommununnar. 

Harumframt ber til hjá leiðsluni at menna almenna tænastuførleikan.  

 Starvsfólk og leiðsla hava í felag ábyrgdina av førleikamenningini. Uppgávan hjá 

kommununum er at bera so í bandi, at starvsfólkini altíð eru skikkað til uppgávuna.  

 Sáttmálapartarnir seta ein arbeiðsbólk, sum í sáttmálaskeiðnum skal tilevna eina 

vegleiðing um eina skipaða útbúgvingarætlan til starvsfólk á kommunalum 

stovnunum.  

 

3. Tiltøk, sum kunnu stuðla undir eldrapolitikk á kommunalum stovnum 

Fyri at varðveita eldri starvsfólk og fakligu vitan teirra á arbeiðsmarknaðinum, eru partarnir 

samdir um, at sum liður í eldrapolitikkinum á einstaka kommunala eigur at bera til at gera 

skipanir til starvsfólk, sum eru 60 ár og eldri – um so er, at tey sjálvi vilja tað, og 

umstøðurnar á arbeiðsplássinum annars eru til tess – at leggja síni eldru ár á 

arbeiðsmarknaðinum soleiðis til rættis, at tey fáa eina liðiliga tillagingarskipan, áðrenn tey 

fara úr starvi. 

 

Tá ið stovnar evna sín eldrapolitikk, kunnu teir sum part í hesum gera sjálvbodnar skipanir, í 

hesum karmi: 
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Niðursett tíð 

Hesar treytir skulu verða loknar, so at starvsfólk skal kunna koma undir skipanina: 

 

a) vera fylt 60 ár 

b) hava starvast hjá kommununi seinastu 10 árini 

c) arbeiðstíðin skal vera minst 20 tímar um vikuna, eftir tað, at hon er niðursett 

 

Starvsfólk kann fara uppí ¼ niður í starvstíð við lutfalsliga at fara niður í løn. 

Stovnurin kann í hesum tíðarskeiðinum gjalda eftirlønargjaldið, sum um starvstíðin var ikki 

sett niður. 

 

Niðursett tíð orsaka av sparingum 

Gera sparingar, at starvsfólk verður sett niður í tíð, varðveitir starvsfólkið eftirlønargjaldið, 

sum um starvstíðin varð ikki sett niður. Treytirnar eru: 

 

a) starvsfólkið hevur fylt 55 ár 

b) starvsfólkið hevur starvsast hjá kommununi seinastu 10 árini 

c) arbeiðstíðin er minst ½ tíð, eftir at hon er niðursett. 

 

Lægri starv 

Kommunan kann eftir umsókn játta starvsfólki, ið hevur fylt 55 ár, at fara í annað lægri starv, 

um so er, at starvsfólkið seinastu 10 árini hevur starvast fulla tíð hjá kommununi í einum 

starvi við leiðsluábyrgd ella í øðrum serliga krevjandi starvi. 

 

Lønin verður tá samsvarandi lægra starvinum, men starvsfólkið fær framvegis heilt ella 

lutvíst eftirlønargjaldið í hægra starvinum, fyri eitt tíðarskeið, sum í mesta lagi má vera 7 ár. 

Kommunan kann veita eitt ikki eftirlønargevandi ískoyti, sum í mesta lagi kann vera munurin 

millum lønina í lægra flokkinum og lønina í hægra flokkinum. Ískoytið kann í mesta lagi 

verða veitt í 3 ár.  

 

4. Tiltøk, sum kunnu stuðla undir familjupolitikk á kommunalum stovnum 

Tá ið lagt verður til rættis, eiga bæði starvsfólk og leiðsla at vísa lagaligheit og smidleika, fyri 

at betri samanhangur kann verða millum familjulív og arbeiðslív. 

 

Í teimum førum, tá ið børn verða innløgd á sjúkrahús, og lækni sigur tað vera neyðugt, at 

annað av foreldrunum verður innlagt við, kann starvsfólkið, loyva arbeiðsumstøðurnar tí, 

brúka dagarnar, ið starvsfólkið eigur til frí við løn, tá ið barn/børn teirra eru sjúk, 

samanhangandi longur enn 2 dagar. 

 

5. Javnstøða 

Lønarskipanin eigur at verða so mikið greið, at hon gevur betri trygd fyri, at javnstøða er 

millum kynini, tá ið lønin verður ásett. 

 

6. Umleggja alment virksemi 

Um so er, at virksemi hjá kommununi verður yvirtikið av øðrum at reka, eiga tær avtalur, 

rættindi og skyldur, kommunan hevur mótvegis starvsfólkunum, tá ið umskipanin fer fram, 

óskerdar at verða førdar yvir á tann, sum yvirtekur virksemið. 
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Avtala um strategiska og skipaða førleikamenning á stovnum 

kommununnar 
 

 

§ 1. Inngangur 

Skulu uppgávurnar hjá kommununnar verða røktar á munadyggan hátt við neyðugari dygd og 

framhaldandi menning, er sera týðandi, at førleikarnir hjá starvsfólkunum verða áhaldandi 

røktir og mentir. 

 

Stk. 2. Partarnir halda tað vera avgerandi, at starvsfólk hjá kommununum fáa møguleika at 

menna sín førleika, bæði í dagliga arbeiðinum og við eftirútbúgving og víðari útbúgving. Fyri 

at fremja førleikamenningina eiga leiðslur og starvsfólk í felag at hava sum mál at stovna 

felags læruumhvørvi og at leggja til rættis eina smidliga tilgongd fyri førleikamenningini. 

Partarnir eru samdir um, at strategisk mál fyri menningini skulu verða gjørd fyri øll 

starvsfólk. 

 

§ 2. Øki 

Avtalan er galdandi fyri starvsfólk, sum eru fevnd av sáttmála millum Kommunala 

Arbeiðsgevarafelagið og felag, ið hevur undirskrivað hesa avtalu. 

 

§ 3. Endamál 

Endamálið við avtaluni er at binda leiðslu og starvsfólk til at leggja stóran dent á 

førleikamenningina, og báðir partar hava ábyrgd av at tryggja, at førleikamenningin styrkist. 

Hetta skal nøkta tørvin á fakligari menning hjá einstøku kommununi og einstaka 

starvsfólkinum.   

 

§ 4. Menningarmál 

Fyri hvørt einstakt starvsfólk á øllum stovnum hjá kommununum verður gjørd ein skipað 

førleikamenningarætlan, ið skal taka atlit at málunum hjá tí einstaka stovninum.  

 

Stk. 2. Árliga er samrøða millum leiðsluna og starvsfólkið, har ítøkilig menningarmál fyri 

einstaka starvsfólkið verða fest á blað í semju við starvsfólkið. Í starvsfólkasamrøðuni verður 

eisini viðgjørt um og hvussu, starvsfólkið hevur nátt málunum, ið sett vórðu í síðstu 

starvsfólkasamrøðu. 

 

Stk 3. Útbúgving og annað menningarvirksemi fer vanliga fram í arbeiðstíðini. 

Arbeiðsgevarin rindar, jb. stk. 2, útreiðslur av útbúgving. 

 

Stk. 4. Leiðsla og starvsfólk hava felags ábyrgd av, at menningarmálini verða rokkin. 

Leiðslan tryggjar karmar og treytir fyri førleikamenning, og starvsfólkið arbeiðir fram móti 

avtalaðu menningarmálunum. 

 

§ 5. Almennur førleiki 

Dagførdur grundleggjandi skúlakunnleiki kann verða treytin fyri at røkja og menna fakliga 

førleikan. Bæði einstaka kommunan og einstaka starvsfólkið hava ábyrgd av at virka fyri, at 

almennur førleiki er partur av førleikamenningini. 

 

§ 6.  Leiklutur hjá leiðslu, starvsfólki og samstarvsnevnd 

Leiðsla og starvsfólk skulu í felag, grundað á strategisku málini hjá stovninum og tørvinum á 

strategiskari førleikamenning 
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 áseta grundreglur og leiðreglur fyri førleikamenningartiltøkunum á stovninum  

 samráðast um grundreglurnar fyri og tørvin á eftirútbúgving fyri allar 

starvsfólkabólkar 

 áseta leiðreglur fyri, hvussu starvsfólkasamrøður skulu verða skipaðar 

 

Stk. 2. Leiðsla og starvsfólk eftirmeta í felag eina ferð árliga førleikamenningartiltøkini á 

stovninum. 

 

Stk. 3. Uppgávurnar í stk. 1 og 2 røkir samstarvsnevndin, um kommunan hevur eina slíka. 

Biður annar parturin um tað, verður ein menningarnevnd vald undir samstarvsnevndini. 

 

§ 7. Fylgibólkur 

Ein fylgibólkur verður settur við umboðum fyri Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og 

Tannlæknafelagið.  

 

§ 8. At seta í gildi og siga upp 

Henda avtala verður sett í gildi tann 1. oktober 2011. Avtalan kann skrivliga verða søgd upp 

við 3 mánaða ávaring til ein 1. í mánaðinum, tó í fyrsta lagi tann 1. oktober 2012. 
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Upprit til strategiska og skipaða førleikamenning. 

 

Í sáttmálanum í 2003 gjørdu Fíggjarmálaráðið og Starvsmannafelagið avtalu um strategiska 

og skipaða førleikamenning. 

 

Partarnir taka stig til í hesum sáttmálaskeiðnum at fáa avtaluna at virka. 

 

Avtalan 
Í avtaluni um strategiska og skipaða førleikamenning stendur, at á einstaka stovninum: 

- skulu verða gjørd strategisk mál fyri menning fyri øll starvsfólk 

- skal fyri hvørt einstakt starvsfólk vera ein skipað førleikamenningarætlan  

- er árliga samrøða millum leiðslu og starvsfólkið um ítøkilig menningarmál 

- verða ásettar grundreglur og leiðreglur fyri førleikamenningartiltøk 

- verða ásettar leiðreglur fyri, hvussu starvsfólkasamrøður skulu verða skipaðar 

- skulu leiðsla og starvsfólk í felag eftirmeta eina ferð um árið 

førleikamenningartiltøkini á stovninum. 

 

Mál og strategiska ætlan 

Nakrar av fortreytunum fyri, at avtalan skal virka á einstaka stovninum, er at leiðsla og 

starvsfólk vita, hvør  uppgávan hjá stovninum er, at stovnurin hevur greið mál og strategiska 

ætlan fyri, hvussu málini verða rokkin. Tað merkir eisini, at øll á stovninum skulu vita, hvørji 

málini eru. Alneyðugt er, at leiðsla og starvsfólk samskifta fyri at tryggja, at greitt er, hvørji 

málini eru og at tryggja, at tey verða rokkin.  

 

Í avtaluni hevur samstarvsnevndin meginleiklutin, tá ið talan er um grundreglur og leiðreglur 

fyri førleikamenningartiltøkunum og starvsfólkasamrøðum.  

 

Er ongin samstarvsnevnd sett á einum stovni, kann samskifti verða skipað á annan hátt. Tað 

kann t.d. vera í eini menningarnevnd í staðin. Nevndin verður samansett soleiðis, at tryggjað 

verður, at umboðanin verður so breið, at leiðsla og starvsfólk hava eins stóra umboðan, at 

samskiftið er mennandi og at øll kunnu og tora at koma til orðanna. 

 

Summir stovnar eru so mikið lítlir, at best er kanska, at øll í felag samskifta og eingin serstøk 

nevnd verður sett.  

 

Fyri at avtalan skal virka til fulnar, mugu øll á stovninum vera við.  

 

Strategiska førleikamenningin 
Tá ið greitt er, hvørji strategisku málini hjá stovninum eru, ber til at lýsa tørvin á strategiskari 

førleikamenning hjá stovninum.  

 

Greiða má fáast á, hvør førleiki er til staðar og eftir tí, hvør førleiki manglar. Ein spurningur 

kann eisini vera, um almennur førleiki er, sum skal verða fingin til vega.  

 

Førleikamenning kann vera at hava skiftisskipan við onkran annan stovn, at hava skipan, sum 

tryggjar síðumansupplæring og at fólk við líkum uppgávum, frá ymiskum stovnum, hittast at 

samskifta um og viðgera arbeiðsuppgávur og á tann hátt læra hvør av øðrum.  
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Kanning 
Tilfar er ikki til taks, sum til ber at grunda tiltøk og broytingar á. Partarnir eru tí samdir um 

eftir nýggjár at kanna, hvussu gongur við strategisku og skipaðu førleikamenningini. Tilfar 

skal verða brúkt til at fáa innlit í, hvørji amboð eru neyðug og at fáa skipaðu og strategisku 

førleikamenningina at virka betur.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


