
Semja

millum

Føroya Arbeiðsgevarafelag/Føroya Handverksmeistarafelag 
og Føroya Handverkarafelag/Landsfelag Handverkarafelag

Høvuðssáttmálin

1. Lønin hækkar soleiðis:
1. oktober 2010 við 1,80 %
1. oktober 2011 við 1,81%

2. Greinatilvísingarnar í  §15 og §16 verða rættaðar.

3. Í § 2 verður í staðin fyri verandi orðing sett henda orðing: ”Setanarprógv verða givin 
sambært løgtingslóg um setanarprógv.”

4. Í § 10 verður yvirskriftin broytt til “Sveinalønir longri handverkaraútbúgvingar”

Sum nýggj § 11 verður sett inn: “Sveinalønir styttri handverkaraútbúgvingar.
Stk. 1. Tann 1. oktober 2010 er sveinalønin 117,94 kr.
Stk. 2. Lønin er at skilja sum minstaløn.”

Restin av greinunum skifta nummar tilsvarandi.

5. § 19 verður orða soleiðis:

§ 19. Útgreinaðar reglur um koyring og burturarbeiði hjá handverkarum og serarbeiðarum
Stk. 1. Handverkari verður settur í starv eftir setanarskrivi við einum av hesum trimum 
møguleikunum:

 
A. Handverkari við føstum arbeiðsstaði
B. Handverkari við skiftandi føstum arbeiðsstaði
C. Handverkari sum veitir kundum tænastur / servicefólk

 
Handverkari settur eftir A er størsta partin av tíðini á einum arbeiðsstaði. Arbeiðsplássið er  
skrásett adressa hjá fyritøkuni. Handverkari settur eftir B arbeiðir t.d. í byggivinnuni, og hevur  
tí ymisk byggipláss sum fast arbeiðsstað í eina ávísa tíð. Handverkari settur eftir C veitir  
skiftandi kundum tænastur og koyrir regluliga út at loysa uppgávur á staðnum – vanliga kalla  
servicefólk, ið ikki hava fast arbeiðsstað.

 
Stk. 2. Skilt verður millum Útiarbeiði og Burturarbeiði.

 



Útiarbeiði er: Arbeiði, sum verður gjørt aðrastaðni enn á tí arbeiðsplássi, har viðkomandi er  
starvssettur sambært setanarskrivinum, og handverkarin kann koma fram og aftur sama dag.

 
Burturarbeiði er: Arbeiði, sum verður gjørt aðrastaðni enn á tí arbeiðsplássi, har viðkomandi  
er starvssettur sambært setanarskrivinum, og neyðugt er at gista.

 
Stk. 3. Ferðingartíð frá heimi og til arbeiðspláss og aftur telur sum meginregla ikki við í  
arbeiðstíðina.

 
Stk. 4. Fyri fólk sett eftir A (fast arbeiðsstað) er fylgjandi galdandi:

 
Útiarbeiði:
a) Tá handverkari er møttur til arbeiðis á fasta arbeiðsstaðnum og verður sendur aðrastaðni  

at arbeiða, og arbeiðsdagurin íroknað ferðingartíð verður longri enn 8 tímar, verður løn í  
ferðingartíðini goldin sambært § 18, stk. 1 og stk. 2.

b) Ferðing til útiarbeiðsplássið verður tó bara lønt í tann mun hetta tekur longri tíð enn til  
fasta arbeiðsstaðið. 

c) Fyri beinleiðis ferðaútreiðslur verður goldið soleiðis:
i. Verður almennur flutningur nýttur millum heim og útiarbeiðspláss, verður goldið fyri  

ferðaútreiðslur í tann mun hesar eru størri, enn um møtt varð á fasta arbeiðsstaðnum.
ii. Nýtir handverkari egnan bil til flutningin millum heim og útiarbeiðspláss, verður samsýning  

latin fyri hvønn kilometur, men tó bert í tann mun hesir eru fleiri, enn um møtt varð á fasta  
arbeiðsstaðnum.  Henda samsýning verður latin eftir teimum til eina og hvørja tíð galdandi  
reglum hjá tí almenna. Goldið verður eisini fyri flutning við ferju, møguligt tunnilsgjald vm.

iii. Skipar fyritøkan sjálv fyri flutninginum, verður einki endurgjald latið fyri beinleiðis  
flutningsútreiðslur.

d) Meistarin hevur ikki skyldu at rinda fyri kost. Undantikið er tó, um handverkarin ikki visti  
av, at hann skuldi røkja útiarbeiði. Hettar merkir, at handverkarin skal hava boð um 
útiarbeiði í seinasta lagi dagin fyri. Verður hettar ikki gjørt, hevur meistarin skyldu at rinda  
fyri kost.

 
Burturarbeiði (Somu ásetingar sum undir Útiarbeiði, tó við hesari broyting):
 

e) Meistarin hevur skyldu at rinda fyri vistarhald (kost og logi). Skipar meistarin ikki fyri  
vistarhaldinum, hevur hann skyldu at gjalda eftir rokning á rímuligum støði, um ikki onnur  
avtalað fyriliggur.

Stk. 5. Fyri fólk sett eftir B (skiftandi fast arbeiðsstað) er fylgjandi galdandi:

Útiarbeiði:
a) Ferðing til útiarbeiðsplássið verður lønt í tann mun hetta tekur longri tíð enn til fasta  

arbeiðsstaðið. 
b) Fyri beinleiðis ferðaútreiðslur verður goldið soleiðis:



i. Verður almennur flutningur nýttur millum heim og útiarbeiðspláss, verður goldið fyri  
ferðaútreiðslur í tann mun hesar eru størri, enn um møtt varð á fasta arbeiðsstaðnum.

ii. Nýtir handverkari egnan bil til flutningin millum heim og útiarbeiðspláss, verður samsýning  
latin fyri hvønn kilometur, men tó bert í tann mun hesir eru fleiri, enn um møtt varð á fasta  
arbeiðsstaðnum.  Henda samsýning verður latin eftir teimum til eina og hvørja tíð galdandi  
reglum hjá tí almenna. Goldið verður eisini fyri flutning við ferju, møguligt tunnilsgjald vm.

iii. Skipar fyritøkan sjálv fyri flutninginum, verður einki endurgjald latið fyri beinleiðis  
flutningsútreiðslur.

c) Meistarin hevur ikki skyldu at rinda fyri kost. Undantikið er tó, um handverkarin ikki visti  
av, at hann skuldi røkja útiarbeiði. Hettar merkir, at handverkarin skal hava boð um 
útiarbeiði í seinasta lagi dagin fyri. Verður hettar ikki gjørt, hevur meistarin skyldu at rinda  
fyri kost.

Burturarbeiði (Somu ásetingar sum undir Útiarbeiði, tó við hesari broyting):

d) Meistarin hevur skyldu at rinda fyri vistarhald (kost og logi). Skipar meistarin ikki fyri  
vistarhaldinum, hevur hann skyldu at gjalda eftir rokning á rímuligum støði, um ikki onnur  
avtalað fyriliggur.

Stk. 6. Fyri fólk sett eftir C (servicefólk)
 
a) Tá fólk vera sett við seturnarskrivi í bólki C, skal serlig avtala gerðast millum arbeiðsgevara og  
servicefólk um arbeiðsumstøðurnar.
b) Fyri burturarbeiði verður tað sama galdandi, sum fyri setunarbólkarnar A og B.
 
Stk. 7. Ferðing uttanlands: Ferðing uttanlands verður samsýnt sambært teimum almennu reglunum,  
um eingin onnur avtala er gjørd.
 
Stk. 8. Nýtsla av egnum bili í samband við tænastu fyri meistarin: Nýtir handverkarin egnan bil í  
arbeiðsørindum, fær hann samsýning fyri hvønn koyrdan kilometur, eftir teimum til eina og hvørja  
tíð galdandi reglum hjá tí almenna.
 
Stk. 9. Meistarin kann soleiðis ikki áleggja handverkaranum at nýta egnan bil í samband við  
arbeiði.
 
Stk. 10. Fyri starvsfólk sett innan 1. oktober 2007 er galdandi, at gjørdar avtalur millum 
handverkara og meistara ikki mugu gerast verri orsakað av hesari avtalu. Broytingar í slíkum  
avtalum skulu tí varslast við uppsagnarfreist.



6. Í § 30 verður í staðin fyri verandi orðing sett henda orðing: ”Um handverkari, sum er settur 
eftir handverkarasáttmálanum, ger arbeiðsmans arbeiði, skal hann ikki fara niður í løn.”

7. § 37 verður strikað.

8. Báðir partar binda seg til at taka álitismannaskipanina upp aftaná, at hesar samráðingarnar 
eru loknar. Miðað verður ímóti at hava eina semju, áðrenn 1. februar 2011. Tá kemur nýggja 
álitismannaskipanin inn í sáttmálan ístaðin fyri verandi. 

9. Hesar viðbøtur verða broyttar frá krónum til procent soleiðis:

o Viðbøturnar fyri serarbeiðarar uttan útbúgving
1. árið
2. árið  1,45% av serarbeiðaralønini uttan útbúgving
3. árið  2,92% av serarbeiðaralønini uttan útbúgving
4. árið  4,41% av serarbeiðaralønini uttan útbúgving

o Skiftisarbeiði
1. bólkur
2. bólkur  6,63%
3. bólkur  9,11% 

o Amboðspeningur  0,83% 
o Skitiarbeiðspeningur  0,41% 
o Bergholsarbeiði  8,28% 
o Dampketilsarbeiði  8,28% 
o Olju- og lýsitangaarbeiði og arbeiði í smáum tangum  8,28%
o Skittfiska- og sildalastarbeiði  8,28%

Fastlønarsáttmálin

1. Greinatilvísingin í § 4 verður rættað.

Lærlingasáttmálin

1. § 6 verður flutt fram til at verða § 2, stk. 2. Hinar greinarnar skifta nummar tilsvarandi.

2. Aftast í § 11 verður sett henda orðing: ”Eftirlønin í § 8 er íroknað hesa eftirløn.” 

Protokollat

Partarnir eru samdir um, at ein nevnd verður sett at gera reglur fyri tænastuyrkið. Her verður hugsað 
um kokkar, tænarar, bakarar og onnur, sum arbeiða forskotna tíð. 
Í nevndini sita Esther Dahl og Egon Joensen fyri Føroya Arbeiðsgevarafelag/Føroya 
Handverksmeistarafelag og Daniel Pauli Djurhuus og Henry Olsen fyri Landsfelag 
Handverkaranna/Føroya Handverkarafelag. Partarnir hava hvør sær ábyrgd av at taka neyðugu 
serfrøðina við í arbeiðið. 
Nevndin skal leggja eitt uppskot til nevndirnar í Føroya Arbeiðsgevarafelag/Føroya 
Handverksmeistarafelag og Føroya Handverkarafelag/Landsfelag Handverkaranna innan 1. februar 
2011.



Tórshavn, 6. oktober 2010

Føroya Arbeiðsgevarafelag Føroya Handverkarafelag
Jón Danielsen Henry Olsen

Suni Simonsen

Poul Øregaard

Føroya Handverksmeistarafelag Landsfelag Handverkaranna
Magnus Magnussen Daniel Pauli Djurhuus

Ólavur Asafsson Olsen Eli Brimsvík

Sofus Joensen


