
 Magistarafelagið Verkfrøðingafelagið Arkitektafelagið Byggifrøðingafelagið Arbeiðsmarknaðurin sum heild
Limatal 165 154 33 63 25.868
   Mannfólk 58% 92%  79% 95% 53%
   Konufólk 42%  8%  21%  5% 47%
Útbúgvingarstøði
   Bachelor  6% 66%   0% 98%
   Master/Kandidat/Magistari 71% 33% 100%  2% 22%
   PhD/Dr Scient 23%  1%   0%  0%
Setanarviðurskifti
   Alment sett 89% 25%  9%  6% 34%
   Kommunalt sett  4%  5% 15% 13% 
   Privat sett  5% 65% 30% 54% 56%
   Sjálvstøðug vinnurekandi  2%  5% 45% 27%  9%
Feløgini í Akademikarafelag Føroya (AKF) lýst í tølum, sambært skrásetingum hjá feløgunum

Akademikarafelag Føroyar (AKF) gevur møguleika fyri:
At vit fáa professionelt fólk at røkja limaáhugamálini.•	
At vit gerast ein sterkari og dyggari samráðingarpartur.•	
At okkara áhugamál verða betri hoyrd í samfelagnum.•	

Akademikarafelag Føroya (AKF) fer at arbeiða fyri:
Munadyggari umsiting av teimum uppgávum, ið limafeløgini velja •	
at leggja til AKF at røkja. Limirnir fáa betri ráðgeving, tí møguleiki 
verður fyri at seta kønt fólk at taka sær av limaáhugamálum.
Arbeitt verður fyri, at limirnir skulu fáa beinleiðis ágóðar í mun •	
til ikki-limir. Dømi um slíkar ágóðar kunnu t.d. vera seravtalur 
við bankar og trygging ar feløg, seravtalur við handlar og fyritøkur, 
frítíðaríbúðir fyri serprís o.s.fr. 

Spurningurin um betri eftirlønar- og tryggingarviðurskifti verður •	
tikin upp við LÍV og onnur sum veita eftirlønar- og trygging ar-
tænastur v.m., so skjótt AKF er skipað.
Tørvur er á at menna norðurlendskt/altjóða samstarv, tí okk  ara •	
rekrutt er ings- og arbeiðsmarknaður røkkur út um eingjar garð-
arnar.
Tørvur er á felags skeiðsvirksemi og álitisfólkaskeiðum.•	

Onnur týðandi viðurskifti:  
Nú eru eisini sáttmálaásetingar um samsýning fyri drúgt álagt •	
úrtíðararbeiði og fyri vaktir. 

 Ongir limir í AKF hava nakra reiðuskyldu •	
mótvegis arbeiðsgevaranum.

Myndin av kongavarðum við 
Gutt ormsrætt umboðar nógv ar 

frøðigreinar, so sum upp
runa, søgu, sagnir, 

byggi mentan og 
náttúru. 

}
}



AKF verður stovnað leygardagin 25. oktober 2008
Stað:  Føroya Læraraskúli, Tórshavn.
Skrá: kl. 17.00 Kunning um AKF.
 kl. 18.00  Eykaaðalfundur í feløgunum. 
 kl. 18.45 Stovnandi aðalfundur av AKF.
 kl. 19.30 AKF stovningarveitsla (ella beint eftir aðalfundin).
Skráin er nærri lýst niðanfyri.

Byrgingin um Fossá oman fyri Lómundaroyri er gott dømi um samstarv millum fleiri 
fakbólkar: Verkfrøðingar, byggifrøðingar, náttúru og umhvørvisfrøðingar.

Akademikarafelag Føroya (AKF) er eitt yviskipað samstarvsfelag 
fyri yrkis feløg, hvørs limir hava akademiska útbúgving á Bachelor 
støði og hægri.

Magistarafelag Føroya, Føroya Verkfrøð inga felag, Arkitekta felag 
Føroya og Føroya Byggi frøðingafelag skrivaðu 4. des. 2007 undir  nýggj-
an sáttmála við Fíggjar málaráðið, ið er gald andi frá 1. oktober 2007 
til 1. oktober 2010. Hesin 
sáttmálin er gjørd ur við 
AKF og ikki við einstøku 
feløgini. 

Lønarhækkingin avtalað 
frá 1. oktober 2007 verður 
útgoldin, so skjótt AKF er 
stovnað.

Feløgini sum stovna AKF 
hava góðar 400 limir. 
Væntandi	koma	fleiri	feløg	
við, og roknað verður við, 
at AKF hevur einar 600-
800 limir um 5 ár, og einar 
1500 limir um 10 ár.

A k a d e m i k a r a f e l a g  F ør o y a
AKF
undir stovnan

Stovnandi aðalfundur verður leygardagin 
25. oktober á Føroya Læraraskúla
Aftaná aðalfundin verður veitsla, sí baksíðuna

Stovningarveitsla verður hildin í kantinuni á Læraraskúlanum beint 
eftir aðalfundin. Har fáa vit góðan mat og ymist gott afturvið. Undir-
haldið hevur serstøk veitslunevnd við umboðum úr øllum fýra feløg-
unum átikið sær at standa fyri. Vit vænta og vóna, at eitt slíkt tiltak 
fer at fremja felags kensluna millum limirnar í ymsu feløgunum.

Gevið gætur: Fyri at veitslunevndin skal hava eina meting av, 
 hvussu nógv koma á veitsluna, verða tit biðin um at boða frá, antin á  
email: peter@magistarin.fo, ella við at venda tykkum til nevndina í 
tykkara felag. Eisini ber til at skriva til bústaðin niðanfyri.

Samband við Akademikarafelag Føroya (AKF): Í fyrsta umfari verður bústað urin tann 
sami sum hjá Magistarafelagnum, Verkfrøðingafelagnum og Byggi frøðingafelagnum, nevni
liga Tvørgøta 3 í Havn, og postadressan er: Postrúm 2133, FO165 Argir.

Stovnandi aðalfundur av AKF verður hildin í Auluni á Føroya 
Lær ara skúla. Skráin verður sambært uppskotinum til viðtøkur fyri 
felagið, ið eisini eru lagdar við hesum faldara í serstøkum brævi. Á 
kunn ing  arfundinum verður uppskot til viðtøkur fyri AKF lagt fram 
og gjøgnumgingið. Síðan verða eykaaðalfundir í øllum fýra feløgunum 
har fundarluttakararnir taka støðu til stovnanina av AKF. Øll feløgini 
skulu tilnevna ein nevndarlim og ein eykalim at umboða seg  í nevnd 
AKFs. Eftir hetta verður stovnandi aðalfundur av AKF. 


