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Ársfrágreiðing Føroya Handverkfelags
leygardagin tann 21.apríl 2018
Ársaðalfundur Føroya Handverkarafelags hildin á Tekniska skúla í Klaksvík.
Inngangur
2017 hevur verið eitt sera virkið ár hjá Føroya Handverkarafelag.
Sáttmálasamráðingarnar og nógvir fundir hava verið innanlanda og uttanlanda.
Hettar er ein partur av tí, sum vit hava arbeitt við síðsta árið, man kundi tikið
nógv annað við, men hettar er so tað, sum eg havi valt at tikið fram.
Starvsnevnd
Er tann sama, sum var sett í 2017, sum er mannað við Suna Simonsen, formanni,
Heina Heinesen, næstformanni, og Pól Jóhannus Svabo, nevndarlimi.
Vestnorden
Fundur við Vestnorden verður í Føroyum í ár.
Tað sum vit tosaðu um í fjørð var, hvussu vit i felag kundu samstarva.
Evni í ár vita vit ikki enn.

Sáttmálar við Fíggjarmálaráðið
Sáttmálaskeið og løn
Í nevndini sum samráðist fyri FHF eru: Suni Simonsen, formaður, Thomas F. Jóhannessen
og skrivari er Dávid Isaksen.
Enn hava ongar samráðingar verið við Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Landsstýrið um
nýggjan sáttmála við Føroya Handverkarafelag/Landsfelag Handverkaranna.
Hóast feløgini hava heitt á mótpartin at fáa ásett ein dag, tá ið samráðingarnar skulu byrja, so
er hetta ikki eydnast enn. Samráðingarnar við Kommunala Arbeiðsgevarafelagið fevna eisini
um SEV.

Starvsbólkarnir, sum samráðst verður um, eru fyrst og fremst húsavørðir á almennunum
stovnum og á ellisheimum og skúlunum og so linjumenn hjá SEV.

Onnur feløg, tann fyrsti sáttmálin var undirskrivaður við Starvsmannafelagið, teir
næstu í røðini, Sjúkrarøktarfelagið og Námsfrøðingarnir endaðu við verkfalli.
Sáttmálin við Føroya Arbeiðsgevarafelag og AWU
Hesin sáttmáli gongur út 1/10 í ár.
LÌV
Feløgini eru í eini tilgongd at keypa restina av LÌV frá landinum, avtalan var at
hettar skuldi koma uppá pláss innan 10 ár.
Føroya Handverkarafelag dagførir sína tryggingaravtalu

Hósdagin 28. juni 2017 undirskrivaðu Føroya Handverkarafelag og LÍV eina dagførda avtalu fyri

limirnar hjá Føroya Handverkarafelag.
Avtalan er galdandi frá 1. juli 2017 at roknað.
Í hesum umfarinum er tað lívstryggingin, sum verður útgoldin til børn undir 18 ár, ið er hækkað úr
kr. 20.000 til kr. 30.000.
Somuleiðis er upphæddin í sambandi við ávísar hættisligar sjúkur hækkað úr kr. 100.000 upp í kr.
125.000,- fyri limin og børn hjá hesum.
Nýggju upphæddirnar fyri felagstryggingina eru hesar:
• Lívstrygging kr. 500.000
• Lívstrygging - hjúnafelagi/sambúgvi kr. 250.000
• Lívstrygging útgoldin til børn undir 18 ár kr. 30.000
• Ávísar hættisligar sjúkur (limur) kr. 125.000
• Ávísar hættisligar sjúkur (børn undir 18 ár) kr. 125.000
• Upphædd í einum við fylta 67 ár kr. 100.000
Fyri lærlingar er samansetingin sum víst niðanfyri: • Lívstrygging kr. 500.000
• Lívstrygging útgoldin til børn undir 18 ár kr. 30.000
• Ávísar hættisligar sjúkur (limur) kr. 125.000
• Ávísar hættisligar sjúkur (børn undir 18 ár) kr. 125.000
Avtalan er dagførd innanfyri verandi karmar í sambandi við gjald til tryggingar og ávirkar hetta tí
ikki inngjaldið til pensjónspartin.
Føroya Handverkarafelag leggur stóran dent á, at limirnir eru væl tryggjaðir, og eftirmetir javnan
samanseting og tær upphæddir, sum knýta seg til felagstryggingina.

Samlagstrygging hjá FHF útrokningar.
Vit hava gjørt útrokningar 17 ár fram og sær tað út til at kr. 320, sum vit rinda í
dag kemur at verða óbroytt. Útrokningarnar visa eisini at vit koma at hava mio.
1,1 í avlop í samband við lokaupphæddina.
Rentuavkasti hjá limunum var 2,6% í 2017
Sí talvuna niðanfyri.
Upplýsandi kunning: Bruttoinngjaldið 2016 var mio. 262,8 og 2017 mio. 285 ein
øking uppá 8%.
Fyri LívPensjón eftirlønaruppsparingina lækkar umsitingarprosenti frá 6% til
5,5% av árliga inngjaldinum.
Fasta árliga gjaldið á kr. 300 er óbroytt.
Lækkaðu kostnaðirnir er ein avleiðing av hækkandi inngjøldum og støðugum
rakstrarkostnaði.

Handverkarafelagið • Tr.nr. 14-900111
Sjálvstøðugur Váðisbólkur
Uppgerð fyri 2017

Tilgóðar ultimo 2016

3.012.827

Inngoldið 2017
Útgoldið 2017

2.879.080
3.012.827

Inngjald lokaupphædd

887.500

Inngoldið tilsamans

753.753

Skaðaútreiðslur
Við deyða

500.000

Hættislig sjúka

100.000

Skaðaútreiðslur gjaldsundantøka

11.520

RBNS og IBNR ultimo

11.520

Útgjalding lokaupphædd

887.500

Skaðaútreiðslur íalt

1.510.540

Endurtrygging & stopp loss gjald

144.662

Umsiting

260.181

Endurtrygging og umsiting íalt

404.843

Úrslit

1.161.630

Handverkarafelagið tilgóðar

1.851.197

Føroya Handverkarafelag gjørt avtalu við Trygd um tryggingar

Føroya Handverkarafelag hevur gjørt avtalu við tryggingarfelagið Trygd um, at limirnir kunnu fáa
avsláttur fyri ávísar tryggingar hjá Trygd. Frá 01. juli 2017 verður avsláttur latin fyri eitt nú
sethúsatrygd, familjutrygd, vanlukkutrygd, barnavanlukkutrygd og akfarstrygd (sambært
tryggingartreytum nr. 1-02-1). Avslátturin verður latin av galdandi grundprísum hjá Trygd.
Avslátturin er galdandi fyri limir í Føroya Handverkarafelag, ið hava verið limir í meira enn 4
samanhangandi mánaðir áðrenn tann 31.12 á hvørjum ári. Avslátturin er somuleiðis galdandi fyri
makar og heimabúgvandi børn. Limirnir, ið tekna hesar tryggingar, skulu boða Trygd frá, at teir eru
limir í Føroya Handverkarafelag og upplýsa limanummarið.
Avslátturin kann verða broyttur, um broytingar verða gjørdar í grundprísunum hjá Trygd, um
tryggingartreytirnar broytast, ella nýggj gjaldsskrá verður sett í gildi.
Føroya Handverkarafelag kann veita limum kunning um avtaluna og innihaldið í avtaluni.

Vitin
Vitin er ein grunnur, har man søkir um afturrindan av skeiði. Vanti at fleiri limir
ikki vita av hesum, tí vit fáa so fáar umsóknir, hvussu fáa vit betur kunna um
møguleikan at søkja um stuðul ?
Skeið og fundir uttan- og innanlands
Tað hevði verði sera gott, um onkur av tykkum, sum hava verði uttanlanda,
kundu greitt frá hesum skeiðum, og teimum sum vóru í Føroyum.
Vit sum feløg fáa eisini nógv burturúr, sum vit taka við aftur í okkara arbeiði í
lokalu feløgunum og FHF.

Føroya Handverkarafelag skipar javnan fyri skeiðum fyri nevndarlimum í
lokalfeløgunum.
Og aftur 31. oktober, vóru allar nevndirnar í lokalu feløgunum undir Føroya Handverkarafelag á skeiði, har
hesi evni vórðu umrødd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Starvssetanin (munur millum starvssetan á privata arbeiðsmarknaðinum og hjá landi/kommunum),
Tíðaravmarkað starvssetan,
Sjúka og onnur frávera,
Lønarkrøvini (serliga um yvirtíðarløn og passivitetur – nær hava vit rætt til yvirtíðarløn?),
Frítíðarlógin,
Arbeiðsskaði og vinnusjúka,
Tá handverkari sigur seg úr starvi,
Tá arbeiðsgevari sigur handverkara úr starvi,
Munur á reglunum um uppsøgn, alt eftir um talan er um starv hjá privatum arbeiðsgevara ella hjá
landi/kommunum,
Tænastubrot og burturvísing.

Páll Nielsen, avokatur, stóð fyri skeiðnum.

Fakfelagstúrur til Íslands 3. apríl - 6. apríl 2017
Skeið fyri fakfelagsumboð umborð á Norrønu, har dentur verður lagdur á
undirvísing í evnum, sum hava serligan týdning fyri nevndarlimir og starvsfólk
hjá fakfeløgum. Harumframt verður skipað fyri sosialari samveru og
forvitnisligum túrum í Íslandi.

Á hesum skeiði fáa luttakararnir økt sína vitan um hvussu nevndin í einum fakfelag eigur at
leggja til rættis arbeiði sítt, eins og høvi verður at taka upp spurningar, sum
fakfelagsumboðini sjálvi vilja hava lýst nærri.
Sera viðkomandi evni verða viðgjørd, har dentur verður lagdur á at taka upp og arbeiða við
evnum, sum skal tryggja at arbeiði í nevndini fer fram sambært grundleggjandi reglum um
fakfeløg og soleiðis at allir nevndarlimir geva sítt íkast til røkka teimum málum, sum felagið
hevur sett sær.
M.a. koma vit inn á hesi viðurskifti:
Val av nevndarlimum – aðalfundurin
velur
Aðalfundur kann seta nevndina frá
Skipan av nevndini - næstformaður og skrivari
Starvsreglugerð fyri nevndina
Nevndarfundir
Nær er nevndin viðtøkufør
Nevndarsamtyktir
Tiltakslimir - kallast inn tá nevndarlimur fer frá ella ikki kann møta
Um valdur formaður gerst óarbeiðsførur,
Hevur valdur formaður rætt til løn undir sjúku ?
Heimildarbýti millum aðalfund og nevnd
Uppgávan hjá formanninum
Formaðurin og umsiting felagsins
Viðgerð av persónsmálum
Dagliga umsitingin

Avmarkingar í heimildini hjá nevndini
Peningaligar avgerðir
Ikki peningaligar avgerðir
Tagnarskylda
Endurgjaldsábyrgd
Revsiábyrgd
Undirvísari er Páll Nielsen, advokatur

Fyri fyrstu ferð í Føroyum, var skipað fyri FM-kapping fyri
handverkslærlingar

Fyri fyrstu ferð í Føroyum, var skipað fyri FM-kapping fyri handverkslærlingar. Tað vóru lærlingar
innan timbur, rørsmíð og hárfríðkan, sum kappaðust um at gerast føroyameistari.
Byrjað var:
5. oktober 2017 kl. 09:00 Endar:fríggjadag 6. oktober 2017 kl. 18:00
Staður: SMS
Dagarnar 5. og 6. oktober í ár var FM fyri handverkslærlingar á Torginum í SMS. Endamálið við
kappingini er, umframt at finna Føroya bestu lærlingar, at varpa ljós á yrkisútbúgvingar.
Suni Simonsen, formaður í FHF, var ein av fyriskiparunum saman við trímannaða nevnindi og
starvsnevndini.
Orsøkin til FM fyri handverkslærlingar er at ”Vit ynskja at vísa tað góða handverkið fram, og
soleiðis fremja hugin hjá teimum ungu at velja sær yrkisútbúgvingarvegin sum yrkisleið”

Fyriskiparar av tiltakinum eru FHF, Landsfelag Handverkaranna, Føroya Handverksmeistarafelag,
Glasir Smiðjugerð, Tekniski skúli í Klaskvík og Yrkisdepilin.
”Vit fyriskiparar hava altíð vitað, at vit hava framúr dugnaligar handverkarar í Føroyum. Við hesari
kappingini kunnu vit kjósa nakrar av teimum allar bestu, umframt at vit finna ein føroyameistara fyri
trý útvald fak” siga teir sum skipaðu fyri.

Næsta FM í Føroyum, hvørji fag skjóta tit upp til næstu fer, tí ongin yvi er, vit vilja fegir fáa
stápla ein tíðlíkan møguleika aftur, har vit kasta ljós á handverksvinnuna.
Bók um tey 60 árini hjá Føroya Handverkarafelag
Føroya Handverkarafelag fyllir 60 ár í ár, og í tí sambandi er komin út bók um søguna hjá
felagnum. Í bókini Stríð leikar á, Føroya Handverkarafelag 60 ár, sum Erhard Jacobsen hevur
skrivað, verður greitt frá søgu felagsins, frá tí felagið varð stovnað 24. februar 1957 og líka fram til
dagin í dag.
Føroya Handverkarafelag hevði sum endamál at savna øll handverkarafeløg í landinum í eitt
meginfelag fyri á tann hátt at gagna áhugamálunum hjá limafeløgunum og limunum. Fyrstu árini
royndi meginfelagið at savna tey feløgini, sum tá vóru, og at stovna handverkarafeløg í teimum
bygdunum, har eingi handverkarafeløg vóru. Tað næsta var at fáa gjørt egnar sáttmálar fyri
handverkið og at samráðast um sáttmálar við Føroya Handverksmeistarafelag og seinni við
landsstýrið og kommunurnar.

Mál 2018
Viðgerðartrygd
Vit eru í fer við at kanna viðgerðartrygd frá Mølholm.
Her koma vit at leggja nakrar útrokningar fram fyri tykkum í dag.

