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Reglur fyri rúsevnisnýtslu á Fróðskaparsetri Føroya 
Samtyktar á setursráðsfundi 14.1.99 
 
§ 1 Endamálið við reglunum er at fyribyrgja trupulleikar av rúsandi evnum í arbeiðstíðini, økja um 
tryggleika, trivna og lønsemi og betra arbeiðsumhvørvið. Aðalreglan er, at einki rúsevni skal nýtast á 
arbeiðsplássinum. Tað er galdandi fyri øll starvsfólk og lesandi á Froðskaparsetri Føroya. Tó kann 
rektarin, megindeildarformaður ella setursskrivari í ávísum serførum geva loyvi til at skonkt verður. 
 
§2 Megindeildarformaðurin/setursskrivarin hevur ábyrgd av at tr íva inn á síni deild, tá illgruni er um, at 
starvsfólk á viðkomandi deild hevur rúsevnistrupulleikar, sum ávirka arbeiðslagið, antin tí viðkomandi 
beinleiðis er ávirkað/ur av rúsevni í arbeiðstíðini ella hevur timburmenn ella bakrús, sum hava avleiðingar 
fyri arbeiðsførleikan. 
Er talan um illgruna til at megindeildarformaður/ setursskrivarin hevur rúsevnistrupulleikar, hevur rektarin 
ábyrgd av at tríva inn. 
 
§3 Er illgrunin sannur, verður munnlig ávaring givin viðkomandi starvsfólki í eini samrøðu við tilboði um 
serkøna hjálp. 
Við tilboðnum um professionella hjálp fylgir frí við løn til viðgerð og møguliga ambulanta eftirviðgerð. 
Arbeiðsplássið kann eftir umsókn gjalda kostnaðin av viðgerðini heilt ella partvís. Umsókn skal latast 
megindeildarformanninum/setursskrivaranum í seinasta lagi 14 dagar eftir samrøðuna. 
Um starvsfólkið ynskir tað, kann álitisfólk vera hjástatt undir samrøðuni. 
Munnlig ávaring verður skrivað í starvsfólkamálið hjá viðkomandi og fellur burtur eftir 3 árum, um ikki 
trupulleikar verða aftur. 
 
§4 Halda trupulleikarnir ikki uppat ella fær viðkomandi starvsfólk innan trý ár aftur trupulleikar, verður 
givin skrivlig ávaring við upplýsingi um, at endurtaka trupulleikarnir seg verður næsta stigið uppsøgn. 
Skrivlig ávaring verður løgd í starvsfólkamálið hjá viðkomandi og fellur burtur eftir 3 árum, um ikki 
trupulleikar verða aftur. 
 
§5 Vísindastarvsfólk við rúsevnisávaring hevur møtiskyldu í vanligari arbeiðstíð. 
 
§6 Starvsfólk við rúsevnistrupulleikum kann sjálvt venda sær til megindeildarformannin/ setursskrivaran 
ella til álitisfólkið við trupulleikunum og umbøn um serkøna hjálp. Tílík samrøða er at meta sum 
trúnaðarmál og hevur ikki ávaring við sær. 

 


