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Heiti  Rundskriv um serfrøðingar og deildarleiðarar eftir BLF-

sáttmálanum  

Búskapar- og Løgfrøðingafelag Føroya og Fíggjarmálastýrið avtalaðu í 

sáttmálasamráðingunum 14. februar 1999, at serfrøðinga/ráðgevara størv kunnu verða 

skipað og deildarleiðarastørvini kunnu verða sett sum deildarleiðari I og deildarleiðari II. 

Ongar aðrar útgreiningar eru í sáttmálanum um deildarleiðarar og serfrøðingar/ráðgevar, 

men undir samráðingunum varð avtalað, at partarnir í felag skuldu gera leiðreglur fyri 

flokking. Fíggjarmálastýrið hevur tí eftir samráð við Búskapar- og Løgfrøðingafelag 

Føroya ásett hesar reglur:  

1. Endamál 

Tá størv verða flokkað, verður dentur lagdur á, at tað er greitt samband millum løn og 

starvsinnihald, ábygd og plasering í bygnaðinum. Eisini skal verða tryggjað, at líknandi 

størv verða flokkað eins, óansæð á hvørjum stovni tey eru. 

2. Alment um flokkingarfyrilit 

Tey fyrilit, ið vanliga verður hugt at, eru:  

 Hvussu starvið er plaserað í bygnaðinum, her uppi í avgerðarheimildir  

 Lønin hjá nærmasta undir og yvirmanni  

 Vav og slag av arbeiðsleiðslu  

 Krøv til førleika, her uppi í útbúgving og royndir hjá tí, sum situr í starvinum  

3. Serfrøðingar 

Tvey sløg av serfrøðingastørvum verða skipað: Serfrøðingur og leiðandi serfrøðingur. Tá 

serfrøðingastørv verða skipað, eru nøkur formlig krøv um starvsaldur:  

 Fyri at verða útnevndur til serfrøðing, verða kravdar minst 3 ára starvsroyndir í 

relevantum starvi ella samsvarandi eftirútbúgving/dupultútbúgving.  

 Fyr at verða útnevndur til leiðandi serfrøðing, verða kravdar minst 5 ára 

starvsroyndir í relevantum starvi ella samsvarandi 

eftirútbúgving/dupultútbúgving.  

Umframt tey formligu krøvini, verður eisini kravt, at serfrøðingavitan er kravd fyri at 

røkja starvið og at persónurin hevur servitan á høgum fakligum stigi. 

Royndir vísa, at tað kann vera trupult at flokka serfrøðingastørv, m.a. tí at tey eru 

millum leiðara- og fulltrúastørv, og trupult er tí at siga, hvar markið gongur. 

Sum dømi um tættir, sum dentur verður lagdur á, tá ið serfrøðingastørv verða flokkað, 

kunnu verða nevnd:  

 Servitan á høgum fakligum stigi  

 Røkir serliga arbeiðsuppgávur á høgum førleikastigi  

 Ofta tvørgangandi uppgávur, t.d. leiðari fyri verkætlanum ella ráðgeving tvørtur 

um aðalstýri  



 Sjálvstøðuga fakliga leiðslu av einum ikki ótýðandi øki  

 Leiðsluligar uppgávur, m.a. ráðgeva leiðsluni og gera menningaruppgávur og 

frágreiðingar fyri leiðsluna  

 Ofta er beinleiðis starvsfólkaleiðsla bara ein smávegis partur av arbeiðinum.  

4. Deildarleiðarar 

Viðurskifti, sum hava týdning, tá støða skal verða tikin til, um eitt starv er 

deildarleiðarastarv, eru:  

 Innihaldið og ábyrgdarstigið í starvinum  

 Ábygdarøkið  

 Vavið og slagið av arbeiðsleiðslu  

 Líknandi størv  

5. Mannagongd 

Fíggjarmálastýrið flokkar serfrøðinga- og deildarleiðarastørvini í samráð við Búskapar- og 

Løgfrøðingafelag Føroya. Er talan um hægru størvini, skal Løgmansskrivstovan eisini 

flokkað starvið. 

Hvørjum aðalstýri verður loyvt at seta ásett tal av deildarleiðarum og serfrøðingum. 

Í fægstu førunum verða serfrøðingastørv (mótsatt leiðandi serfrøðingastørvum og 

deildarleiðarastørvum) lýst sum slík. Oftast (serliga nú í fyrstuni) verður talan um at 

flyta starvsfólk fram í verandi størvum.  

Í sambandi við lýsingar kann vera, at lýst verður við, at lýkur umsøkjarin ávísar treytir, 

kann serfrøðingasetan koma uppá tal. –Tó so, at er talan um starv, sum væntandi 

verður sett sum serfrøðingastarv, ella sum frammanundan er skipað sum slíkt, skal 

sjálvandi verða lýst greidliga við hesum, eins og við øllum øðrum setannartreytum. 

Viðvíkjandi deildarleiðarum er ætlanin at nýggja skipanin skal kunna fevna um flestøll 

millumleiðarastørv innan BLF-sáttmálan, soleiðis at deildarleiðari sum oftast lættliga 

kann verða flokkaður sum annaðhvørt størri ella minni deildarleiðari.  

6. Flokking 

Víst verður til LD-Vegleiðing 1999-7 um flokkingar og umflokkingar.  

7. Umsókn um at flokka ella umflokka. 

Umsókn um at flokka ella umflokka skal verða send aðalstýrinum, ið stovnurin hoyrir til. 

Heldur aðalstýrið grundarlag vera fyri umsóknini, sendir aðalstýrið umsóknina og eitt 

tilmæli til Lønardeildina í Fíggjarmálastýrinum. Lønardeildin viðger síðani umsóknina og 

ásetur endaligu flokkingina í samráð við BLF. Miðað verður ímóti at fáa stovnarnar at 

senda aðalstýrunum umsóknirnar í seinasta lagi 15. oktober 1999, soleiðis at málini 

kunnu vera avgreidd í oktober.  
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