Setanarbræv til sáttmálasett
1. Undirritaði setanarmyndugleiki:
Navn

Telefon

Bústaður

2. Setir í starv:
Fult navn

Bústaður

Føðingardagur

Telefon

Sum:

3. Frá :
Setanardagur

Starvsheiti/arbeiðslýsing

4. Setanartreytir:
Eftir sáttmála millum Fíggjarmálaráðið og
Innplasering:
Flokkur

Stig

Næsta aldursviðbót:
Dagfesting

5. Arbeiðstíð:
Setanarbrøkurin er

og er arbeiðstíðin í løtuni (miðal vikutímatal)

tímar um vikuna

6. Setanarøki:
(T.d. aðalstýri og stovnar undir tí)

7. Arbeiðsstaður:
Arbeiðs- og tænastustaður í løtuni:

Skiftandi arbeiðsstaðir
Skriva høvuðsarbeiðsstað

Økissetan
Skriva øki

8. Løn og viðbøtur:
A. Mánaðarlønt
Løn og møguligar viðbøtur (uttan arbeiðsgevarans eftirlønargjald) eru í løtuni

kr. um mánaðin

B. Tímalønt
Løn og møguligar viðbøtur (uttan arbeiðsgevarans eftirlønargjald) eru í løtuni

kr. um tíman

9. Eftirlønargjald
Egið gjald:

% av

kr.
Eftirlønargevandi lønini

Arbeiðsgevarans gjald:

% av

kr.
Eftirlønargevandi lønini

10. Lønin verður útgoldin
Mánaðarliga afturút
Annað:
(Skriva útgjaldsskeið/útgjaldsdag)
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11. Frítíð
Frítíð verður vunnin eftir frítíðarlógini
Frítíð verður vunnin eftir sáttmála millum Fíggjarmálaráðið og
Hesar veitingar verða veittar
12% í frítíðarløn, jb. § 10 í frítíðarlógini
Løn og 1,5% í frítíðarískoyti jb. § 11, stk. 1 í frítíðarlógini
Annað, sum ásett í sáttmála

12. Uppsøgn
Fyri setanarviðurskiftini galda hesar uppsagnarreglur
A. Starvsmaður og mánaðarløntur við starvsmannalíknandi treytum
Setanin er tíðaravmarkað og er av, við ongari fráboðan,
eftir loknan arbeiðsdag tann:
Dagfesting

Setanin er fyribils og 3 teir fyrstu mánaðirnar kunnu báðir partar uppsiga setanina frá degi til dags
Setanin er við royndartíð og setanarmyndugleikin kann 3 teir fyrstu mánaðirnar uppsiga setanina við 14 daga
fráboðan hvønn dag tað skal verða. Starvsmaðurin hevur rætt til at uppsiga setanina við ongari freist, er ikki annað
avtalað (í mesta lagi 14 dagar)
Eftir lokna royndartíð kann setanarmyndugleikin uppsiga tann setta at fara úr starvi tann seinasta í einum mánaði
soleiðis
− Tá ið sagt verður upp innan 5 mánaða starvstíð: 1 mánaðar freist
− Tá ið sagt verður upp innan 2 ára og 9 mánaða starvstíð: 3 mánaða freist
− Tá ið sagt verður upp innan 5 ára og 8 mánaða starvstíð: 4 mánaða freist
− Tá ið sagt verður upp innan 8 ára og 7 mánaða starvstíð: 5 mánaða freist
− Tá ið sagt verður upp eftir 8 ára og 7 mánaða starvstíð: 6 mánaða freist
Tann setti kann siga seg úr starvi við 1 mánaðar freist at fara úr starvi tann seinasta í einum mánaði.
B. Tímaløntur, ið ikki er starvsmaður
Setanin endar, við ongari aðrari fráboðan, tá arbeiðsdagurin er av
Dagfesting

Hesar uppsagnartíðir eru galdandi fyri setanina:
Starvstíð
Eftir
Eftir
Eftir

Freist hjá setanarmyndugleikanum

Freist hjá tí setta

Ár

Mánaðir

Vikur

Ár

Vikur

Vikur

Ár

Vikur

Vikur

Stytt uppsagnarfreist í sambandi við sjúku (starvsmaður og starvsmannalíknandi setan)
Hevur tann setti í 12 fylgjandi mánaðir fingið løn undir sjúku í 120 dagar tilsamans, kann tann setti verða sagdur upp við
1 mánaðar freist at fara úr starvi, tá fyrsti heili mánaðurin er av. Hetta er treytað av, at uppsøgnin verður givin beint eftir
teir 120 sjúkradagarnar, og meðan tann setti framvegis er sjúkur.
Fyri tímalønt, og tey ið ikki eru fevnd av løgtingslóg um starvsmenn, og sum hava styttri uppsagnartíð enn omanfyri
nevnt, er tann styttra uppsagnartíðin galdandi.

13. Viðmerkingar:

Gev gætur
Viðvíkjandi nr. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 verður víst til sáttmála og lóggávuna, sum til eina og hvørja tíð eru galdandi fyri økið.

14. Dagfesting og undirskriftir
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Setanarmyndugleikin

Dagfesting

Undirskrift

Tann setti (ið hevur fingið eintak av setanarbrævinum)

Dagfesting

Undirskrift
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