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Búskapar- og Løgfrøðingafelag Føroya 

og 
Fíggjarmálaráðið 

  
  
  
  
1. Sáttmálaskeið 
Sáttmálin verður endurnýggjaður fyri tíðina frá 1. oktober í 2007 til 1. oktober í 2010. Sáttmálin 
byggir á ein karm, sum er um leið 9%. 
  
  
2. Sáttmálaøki 
Sáttmálaøkið er broytt, við tað at skjal 1, punkt 6 verður soljóðandi: ”BA og diplom útbúgvingar til 
punktini 1-5. Harumframt HA og HD annan part, har tann setti er í einum starvi, sum nátúrliga er eitt 
BLF-starv.” 
  
  
3. Broytingar í sáttmálatekstinum 
§ 3. Orðingin: ”(grundløn umframt fastar viðbøtur og/ella ískoyti)” verður strikað. 
  
§ 9, stk. 2 verður soljóðandi: “Ætlar setanarmyndugleikin at siga starvsfólk úr starvi, skal 
ætlanarskriv um uppsøgn verða latið til ummælis við minst 14 daga freist. Búskapar- og 
Løgfrøðingafelag Føroya fær ikki ætlanarskrivið, men fráboðan um, at ætlanarskriv er sent 
starvsfólkinum.” 
  
§ 10 verður soljóðandi: ”Tá ið stavsfólk doyr í tænastutíðini, eiga hjúnafelagi/samlivari ella børn 
undir 21 ár, sum tað uppiheldur, rætt til løn samsvarandi uppsagnartíðini, minst 3 mánaðir, tó hægst 
6 mánaðir. Eftirsitilønin er seinast útgoldna mánaðarlønin. Lønin í mánaðinum, tá ið starvsfólkið 
doyr, verður ikki roknað upp í eftirsitilønina.“ 
  
§ 20 verður soljóðandi: ”§ 20. Arbeiðstíð 
Arbeiðstíðin er 39,5 tímar um vikuna, íroknað ½ tíma matarsteðg um dagin. Matarsteðgurin verður 
lagdur í samráð við starvsfólkið, soleiðis at endamálið við matarsteðginum verður rokkið. 
Stk. 2. Fulltíðarsett starvsfólk kann eftir umsókn fáa niðursett tímatal. Henda skipan kann vera 
tíðaravmarkað ella varandi.“ 
  
§ 24, stk. 2 verður soljóðandi: ”Teir fyrstu 20 áløgdu yvirtíðartímarnir hvønn ársfjórðingin eru tó 
samsýntir í lønini.” 
  
Nýggj grein: 
”§ 25 a. Tíðaravmarkað viðbót 
Sett verður í gildi ein royndarskipan, har arbeiðsgevarin kann geva eina uppgávurelateraða, 
tíðaravmarkaða viðbót, tá ið støðan á arbeiðsplássinum er serlig og nakað eyka verður kravt av 
starvsfólkunum. Viðbótin skal minst verða 2.000 kr. og hægst 4.000 kr. um mánaðin, og tíðarskeiðið, 
ein kann fáa viðbót, skal hægst vera 9 mánaðir hvørja ferð. Arbeiðsgevarin skal kunna BLF og 
Lønardeildina í Fíggjarmálaráðnum, tá ið viðbót verður latin. 
Partarnir eftirmeta royndarskipanina í sáttmálaskeiðnum.” 



  
  
4. Nýggjar lønartalvur 
Í sambandi við, at møguleikin at gerast ráðgevi I verður tikin av tann 1. oktober í 2008, er nýggj 
lønartalva gjørd fyri fulltrúar. 
Lønarstigin er longdur við tilsamans tveimum lønarstigum fyri fulltrúar við 5 ára útbúgving, sum 
ganga stigini 2 til 8 frá 1. oktober 2007 at rokna. 
Fulltrúar, sum tann 1. oktober í 2007 hava verið 1 ár ella longri á endastigi, flyta yvir á tað nýggja 
endastigið. 
Fulltrúar á gamla lønarstiganum flyta yvir í nýggja lønarstigan tann 1. oktober í 2007. 
Frá 1. oktober 2008 kemur eitt lønarstig afturat og ganga fulltrúar tá stigini 2 til 9. 
  
Tey, sum hava 4 ára útbúgving, ganga eftir somu lønartalvu og ganga stigini 1 til 6 frá 1. oktober 
2007. Frá 1. oktober 2009 ganga hesi lønarstigini 1 til 7. 
  
Ein nýggj lønartalva er gjørd fyri bachelorar, og hevur hon, sum higartil, 6 lønarstig frá 1 til 6. 
  
  
  
5. Sáttmálin 
Sáttmálin og lønartalvan eru dagførd samsvarandi omanfyristandandi. 
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