BÚSKAPAR- OG LØGFRØÐINGAFELAG FØROYA OG FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ 2005
1. Sáttmálaskeið
Sáttmálin verður endurnýggjaður fyri tíðina frá 1. oktober í 2005 til 1. oktober í 2007. Sáttmálin
byggir á ein karm, sum er um leið 2,6%.
2. Almennar lønarhækkingar
Lønin hækkar:
1. oktober í 2005 hækkar lønin 0,9 %
1. oktober í 2006 hækkar lønin 1,7 %
3. Viðv. avtaluni um serstaka fríviku
Í sáttmálans § 12 verður sett soljóðandi stykki 2: Starvsfólk hava herumframt rætt til serstakar
frídagar eftir avtaluni um serstaka fríviku.
4. Viðv. barnferð, ættleiðing og sjúku
Í sáttmálans § 17 verður skoytt uppí: , barsilsskipanarlógina
5. Útbúgving og lønarflokkan
Partarnir eru samdir um, saman við avvarðandi myndugleikum, at endurskoða ásetingarnar um,
hvørjar útbúgvingar eru fevndar av sáttmálanum og hvussu tær verða flokkaðar. ECTS skipanin eigur
at verða tikin við í hetta arbeiðið. Arbeiðið eigur at vera liðugt í seinasta lagi tann 1. januar í 2007.
BLF kallar til fundar.
6. Stjórastørv
Partarnir eru samdir um at gera felags almennan stjórasáttmála, soleiðis at stjórastørv framyvir verða
fevnd av sáttmála millum Fíggjarmálaráðið og fakfeløg, m.o. BLF. Arbeiðsuppskot er gjørt, og tað
áliggur Fíggjarmálaráðnum at samráðast við onnur feløg um henda stjórasáttmála, soleiðis at arbeiðið
verður liðugt í seinasta lagi tann 1. juni í 2006.
7. Álitisfólk
Partarnir eru samdir um, at álitisfólkaavtalan frá 1992 hjá akademikarafeløgunum verður endurskoðað. Arbeiðsuppskot er gjørt, og tað áliggur Fíggjarmálaráðnum at samráðast við hini feløgini, at
avtalan kann verða dagførd. Arbeiðið eigur at vera liðugt í seinasta lagi tann 1. juni í 2006.
8. Eldrapolitikkur
Partarnir eru samdir um, at í Avtaluni um tiltøk, ið kunnu stuðla undir ein virknan starvsfólkapolitikk
á landsins stovnum, verður eitt nýtt stykki sett undir pkt. 3, sum er soljóðandi:
Niðursett tíð orsaka av sparingum.
Gera sparingar, at starvsfólk verður sett niður í tíð, varðveitir starvsfólkið eftirlønargjaldið, sum um
starvstíðin varð ikki sett niður. Treytirnar eru:
a.
starvsfólkið hevur fylt 55 ár
b.
starvsfólkið hevur starvast hjá landinum seinastu 10 árini
c.
arbeiðstíðin er minst ½ tíð, eftir at hon er niðursett.
9. Førleikamenning
Partarnir eru samdir um, at strategisk og skipað førleikamenning skal fremjast í verki. Sí fylgiskjal til
sáttmálan.

10. Konsulentarbeiði
Konsulentlønin, sum í 1992 var 300 kr. um tíman, verður hækkað upp í 450 kr. um tíman.

12. Sáttmálin
Sáttmálin og lønartalvan eru dagførd samsvarandi omanfyristandandi.
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