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Heimahj álparar
væl nøgdir vid
nýggja sáttmálan
Hamanlagt 2,65% av grund-

Heimahjálparar
kunnu ikki annað enn
vera væl nøgdar við
nýggja tveyára sáttmálan, sum um vikuskiflid varð gjørdur
við landsstýrið.
Heimahjálparafelagið
fekk so at siga øll
krøvini ígjøgnum.
S nq rri B hend

lønini.
í Heim aixjálparafelagnum eru 350. Forkvinnan í
felagnum, Á aa Djurhuus er
»era fegin um sáttmálan:
- S am ráð ingam ar byrjaðu fríggjakvøldið kl. 17 og
endaðu kl. 22. T æ r gingu
avbera væl, og vit eru .sera
væl nøgdar við nýggja sáttmálan, har vit so at siga
fíngu øll okkara krøv við,
Higur hon.

_______

Htlir at hava sam ráðst i
ikki meirí enn fímm tím ar
seinasta fríggjakvøld, komu samráðingarumlioðmi
fyri landsstýrið og H eim ahjálparafelagið til semju
um henda nýggja sáttm álan, sum er í gildi til 1. ju ni
•99
Seinnapartin dagin eflir
varð so sem jan undirskrívað, sum m.a. gevur heimahjálparunum øktar viðbøtur. Hisini stendur, at arbeiðið skal skipast uttan
bm t í arbeiðstiðini har tuð
ber til, og ut lønin skal
hækkti til sam a støði, hon
var á fyri fimm árum síðani.
í nýggja sáttm álanum
verða, umfram t sunnu- og
halgidagar hesir dagur roknaðir sum serstakir frídagar: Jólaaftan, páskaaftan, flaggdíigur, 1 mai og
ólavsøkudagur. A fla n á kl.
12 verða hesir da gar roknaðir sum serstakir frítlagar:
H vítusunnuaftan,
grundlógardagur,
ólavsøkuaftan og allah algann adagur.
Men tað kravið sum stóð
ovast á listanum hjá felagnum, varð so sanniliga eisini gingið a møti H eim ahjálparafelagið ynskti nevniliga eina skipan við eftirlønini, soleiðis at henda
frá 1. ja n u a r ‘99 verður

F á a n ú eftirlø n
M illum lim im ar i H eim ahjálparafelagnuin
hevur
leingi valdað ónøgd við at
eingin skipan var við eftirlønini. Tí hevur verið heitt
á nevndina um ut fáa hetta
við í ein nýggjan sáttmála.
Hetta kravið varð tí fyrst
av øllum tikið fram i samráðingunum , og frá ársskiitinum verður 1% av
gm ndlønini goldið til eftirlønina, frá 1. ju li næsta ar
0,86% og fra 1. ja n u a r ‘99
0 ,8%.
í senyuni verður sagt, at
felagið og landsstýríð skulu
í felag góðkenna eftirlønarskipanina. Eftirlønargjøldini verða flutt á bundna
konto hjá fetagnum, inntil
eftirlønarskipanin er góðkend av landsstýrinum og
fnlagnum.
I samhand við sam ráðingarnar um hesar viðbøtum ar, valdi felagið at taka
ein part av teimum til eftir
lønimur. Ti em viðbøtum ar
ikki komnar fult upp enn.

bótm fyri arbeiðtð nullum
kl. 17 og 23 hæ kkar úr
10,80 til 14,05 um timar.
Viðbótin fyri urbeiði leyg
arda ga r millum kl 12 og
23, og fyrí arbeiði leygar
d a gar aðn*nn kl. 12 á vnktum, har meirí enn helm ingun av arbeidstímunuin er
aftanii kl. 12, er hækkað úr
14,40 upp í 18,70.
H araftra t fáa heinmhjal
p a ra m ir hereftir 20 min.
eyka fyri hvønn urbeiðstim a sunnu- og halgidagar
og
serstakar
fridagur.
Frum m anundan vorðu lætnir 15 min. eyka.

H eim ah jálp aram ir
faa
somuleiðis meirí i løn. í
sáttmalununi verður sagt,
ut frá 1. ju n u a r ‘99 hæ kkar
lønin upp ú sumu støði sum
hon v ar í ‘92.

U ppH k ú lin g
o g e n d u rú tb ú g v in g
í innganginum til sutt
málan verður greitt fra, at
hesin sáttmálin fevnir fyrst
og fremst uin heimahjulp
aram ar, men fevnir harallrat um alm anna- og
heilsuhjálparar, sum starvast innan Heimarøktina.

S agt verður, at bvrjunarlønin fyri almannu og
heilsul\jatparar veritur a 4
stigi, og at heimahjalpariir.
sum nemu sæ r hesa utbúgving og urbetðn i Hei
murøkim.
íkki
missa
starvsaldur sum heimu
hjulparar.
í serstøkum pmtokollali
e m p a rta m ir ti samdir um
at berast skul so i liandi, at
lim im ir í felagnum skulu
hava rætt at fua uppskuling og endurutbugvig til al
mannu- og heilsuhjalpurur,
tá henda útbúgvmgin verður sett u stovn i Fømyum.

Svínakotilettir
1/2 kg fyri«. 4
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Verður henda ut hugving
in sett á stovn i Føroyum
verður talan um eina ný
skupan í stórum máti
stokki. Forkvinnan í fel
agnum, A sa Djurhuus hev

ur sjalv sitið i eini nevnd,
sum hevur fyríreikað hesa
uthúgvingina.
Nevndin hevur handað
landsstynnuin sitt uppskot
td eina slika uthugv tng. O g

Frankfurtar^-ijylsMr

Steik av káív!
1/2 kg fyri

V ið b ø tu rn a r ha*kka
Eitt annað av ynskjuin felagsins var at fáa hiekk
ingar av viðhótunum fyri
arheiði uttan fyri vanligar
arbeiðstiðir. Hetta fekk felagið snmuleiðis við í sáttmálan.
Hetta førir við sær, at við-

Klaksvík:

ratnmelón, 5 kg

Fiskivinnan
má ikki
glíða í oljuni
- Einki er at ivast í, at
otøuvinnan fer at broyta okkara samfelag
munandi. Men vit
skulu alla tíðina hava
í huga, at hetta verður
neyvan ein vinna,
sum øll ættarlið í Føroyum eftir okkum,
fara at kunna liva av.
S n o r r i B r k n d _____________
Norðlýsið viftgerð í oddagrein fríggjadagin málift
um oljuna og oljuhavnir
nar, nú taft skilst, at Klaksvíkin eisini fer at spenna
seg út í sam band vift hesa
komandi vinnuna Ityá føroyingum.
Kpurt verftur, um ein ikki
jú st nú átti ut lugt doyðin á
at betra um fískivinnuum støftumar í KlakHvík.
- Vit hava eina stóra og
virðismikia vitan á hesum
økinum i løtuni, og kunska
kunnu vit skuftu hettu aktiv okkara, um vit frá byrjanini leggja alt ov stóran
dent a oljuvinnuna.
- Taft er i hvussu so er
umráftandi, at vit ikki
gloyma fiskivinnuna, nú
alt er á goai um oljuna og
ofjumilliónimar,
skrivar
Norðlýsift.

S ta n d a sam an
OddagreinHskrívarin

í

Norðlýsinum vísir á, nt
fleiri kom m unur hava havt
følarar úti, og hava roynt at
gjørt vart við seg sum vælegnaðar oljuhavnir.
Sagt hevur verið, at best
er um vit standa sam an at
koma við tilhoðum til oljufeløgini, og at kom m unurnar eiga ut gangu snman
um, hvør av teimum skal
fáa hvat b u rtu r úr hesi
nýggju vinnuni.
- Hetta er helst ein rættur tanki, men higartil hevur verið sera ringt at sam skipa nakað sum helst um
kommunumørk,
skrivar
Norftlýsið, og vísir til torføra burðin hjá brennistøðini í Iieirvík, sum eisini
vur eitt felagskom m unalt
tiltak.
Klaksvíkur
kommuna
h«*vur heldur ikki ligið á
løtu siðuni, tá talan hevur
verift um oljuvinnuna. Hóast lítið er komift fram um
hetta, so skilst á hlaftnum,
at kósin er løgd eftir oljuvinnuni.
Men oddagreinsskrívarin ynskir at ávara um ikki
at leypu framav, soleiðis at
ein ikki i øllum hesum gloymir fískivinnuna, sum hevur Htørstan týdning fyrí
Klaksvíkina.
Tí, sum sugt verður:
-O ljuvinnan er neyvan ein
vinna, sum komandi ættarlift fara at kunna liva av«.

viair landsstynð malinum
vælvild, so talar alt fyn at
henda útbúgvingin kann
hvija longu komandi sum-
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Hýsuflak, 500 g,

øroya Keypssamtøka

Ljósperur:

