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Leiðbeining um álitisfólk hjá BLF
Nær kann eitt arbeiðspláss fáa álitisfólk?
Tá tað á einum stovni ella eini deild starvast í minsta lagi 3 persónar, sum eru settir sambært
sáttmálanum hjá BLF, hava hesir rætt at velja sær eitt álitisfólk. Eru færri enn 3 persónar á
einum stovni ella eini deild, sum eru settir sambært sáttmálanum hjá BLF, kunnu hesir lata
seg umboða av einum álitisfólki hjá einum av hinum akademikarafeløgunum, um hesi hava
eitt álitisfólk á stovninum ella deildini.
Hvør kann verða álitisfólk hjá BLF?
Fyri at verða álitisfólk hjá BLF krevst, at ein er settur sambært sáttmálanum hjá BLF, og at
ein er limur í BLF.
Hvør kann ikki verða álitisfólk hjá BLF?
Persónar, sum ikki eru limir í BLF, kunnu ikki vera álitisfólk hjá BLF. Heldur ikki kunnu
persónar sum hava leiðsluábyrgd vera álitisfólk hjá BLF, t.v.s. deildarstjórar, deildarleiðarar
og ráðgevarar, sum hava leiðsluábyrgd. Hetta kemst av, at álitisfólkið er bindilið millum
vanligu fulltrúarnar og leiðsluna.
Hvør kann atkvøða til val av álitisfólki hjá BLF?
Tá atkvøðast skal fyri álitisfólki hjá BLF, kunnu øll sum eru sett sambært sáttmálanum hjá
BLF atkvøða, um tey ikki hava leiðsluábyrgd. Tað er ikki krav, at ein eisini er limur í BLF.
Við leiðsluábyrgd meinast deildarstjórar, deildarleiðarar og ráðgevarar, sum hava
leiðsluábyrgd.
Nær hevur valið av álitisfólki gildi?
Valið av álitisfólki hevur gildi, tá tað er góðkent av BLF og fráboðað leiðsluni á avvarandi
stovni. Henda fráboðan eigur at verða gjørd í seinasta lagi 14 dagar eftir valið. Boði frá á
blf@blf.fo.
Hvørjar heimildir hevur eitt álitisfólk?
Heimildirnar hjá álitisfólkinum eru ásettar í ”Reglugerð fyri álitisfólk” og í § 9, stk. 2, § 14,
stk. 2, § 15, stk. 1 og § 29 í sáttmálanum hjá BLF. Sí heimsíðu felagsins.
Fær álitisfólkið samsýning?
Tað er ólønt at vera álitisfólk hjá BLF. Men álitisfólkið hevur serliga uppsagnarverju.
Álitisfólkið kann ikki verða sagt úr starvi, uttan at uppsøgnin hevur verið til viðgerðar millum
Føroya landsstýri og BLF. Verður álitisfólkið eftir hesa viðgerð framhaldandi sagt úr starvi,
verður uppsagnartíðin longd við 3 mánaðum.
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