
 
 

  
  

Samstarvsnevndin á Fróðskaparsetrinum 
 

Reglugerð 
 
§ 1. Endamál 
Samstarvsnevndin skal virka fyri at tryggja gott samstarv millum leiðslu og starvsfólk á 
Fróðskaparsetrinum. 
 
§ 2. Virksemi nevndarinnar 
Samstarvsnevndin skal hava innlit í øll mál stovninum viðvíkjandi, og øll mál, sum 
sambært vanligum fyrisitingarrætti eru atkomilig, undantikið persónsmál. 
Samstarvsnevndin tekur ikki avgerðir í nøkrum málum, men skal gera tilmæli til 
stovnsleiðsluna í 
teimum málum, har avgerðir verða tiknar, sum hava beinleiðis og óbeinleiðis tilknýti til 
arbeiðsumstøðurnar hjá starvsfólkunum á stovninum. 
 
§ 3. Samstarvsnevndin skal serliga viðgera mál viðvíkjandi: 

• Málum, strategium og virksemisætlanum 
• Fíggjarætlanum og fíggjarlógartilfari fyri stovnin 
• Rationaliserings- og broytingarverkætlanum 
• Starvsfólkapolitikki 
• Førleikamenning 
• Arbeiðsumhvørvinum 

 
§ 4. Skipan og virki nevndarinnar 
Samstarvsnevndin er mannað við starvsfólka- og leiðsluumboðum. 
Starvsfólkaumboðini verða vald soleiðis, at størstu fakbólkarnir eru umboðaðir í 
nevndini. Miðað verður ímóti at hava umboð fyri allar fimm deildirnar í nevndini.  
Rektarin er fastur formaður, og eitt av starvsfólkaumboðunum er varaformaður í 
nevndini. 
verður valdur ímillum og av teimum valdu starvsfólkaumboðunum. 
 
Stk. 2. Regluligir fundir verða hildnir minst 4 ferðir árliga. Annars skal fundur haldast, 
tá ið annar parturin ynskir tað, og verður fundur at áseta eftir semju í seinasta lagi 7 
dagar eftir, at áheitan er sett fram. 
Stk. 3. Tað áliggur formanninum at geva fundarboð til umboðini og annars at fyrireika 
fundirnar. 
Fundarskráin eigur í minsta lagi at umfata: 

1. Góðkenning av fundarskrá 
2. Góðkenning av seinastu frágreiðing 
3. Møgulig mál til viðgerðar 
4. Kunning frá leiðsluni 
5. Kunning frá starvsfólkunum 
6. Ásetan av komandi fundi 
7. Ymiskt 

Stk. 4. Limir í Samstarvsnevndini kunnu biðja um at fáa mál løgd fyri 
Samstarvsnevndina. 



 

Stk. 5. Umboðini í Samstarvsnevndini fáa 5 arbeiðsdagar at gera viðmerkingar til 
frágreiðingina. 
Stk. 6. Starvsfólkini verða kunnað um nær fundir eru, so skjótt fundur er ásettur. 
Stk. 7. Starvsfólkini skulu kunnast um frágreiðingina, tá hon er góðkend av 
fundarluttakarunum.  
 
§ 5. Tagnarskyldan  
Vanliga tagnarskyldan fyri starvsfólk í almennum starvi er eisini galdandi fyri limir í 
Samstarvsnevndini. 
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