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1. Inngangur 
1. januar í 2015 varð “Kunngerð um millumrokning av búskaparligum flytingum millum land, 

kommunur o.tíl.” sett í gildi. Leinki til kunngerðina er her  

Kommunala millumrokningarskipanin er ment við tí endamáli at avgreiða tær flytingar, sum 

kunngerðin ásetur. Í skipanini ber til at skráseta og broyta útgjøld, skráseta og broyta krøv, síggja 

yvirlit við útgjøldum og inngjøldum og síggja kontuavrit.    

Allar flytingar millum kommunur, kommunu og samstarv ella millum samstørv skulu verða skrásettar 

í skipanini. Flytingin kann verða skrásett sum eitt útgjald. Tann parturin, sum skal rinda, skrásetur 

tað. Flytingin kann eisini verða skrásett sum eitt krav. Tá skrásetur tann parturin, sum skal hava 

peningin, og so leysgevur tann parturin, sum skal rinda. 

2. Innrita 

Skipanin eitur Kommunala Millumrokningarskipanin, stytt KMR. Innritanin í skipanina er umvegis 

heimasíðuna hjá Gjaldstovuni, www.gjaldstovan.fo og skipanin er á BSL-portalinum. Trýst á ‘Innrita í 

BSL’. Fyrsta myndin, sum kemur fram, er sjálv innritingarmyndin. Har verða brúkaranavn og loyniorð 

skrivað. Á BSL-portalinum liggja, sum myndir ovarlaga á síðuni, leinki til skipanirnar í BSL.  

 

KMR-skipanin liggur triðuttast høgrumegin. Tá ið trýst verður á myndina, kemur skipanin fram. Mitt 

fyri á síðuni sæst, hvør kommuna ella hvat samstarv er innritað. 

 

Høgrumegin ovast sæst hvør hevur innritað og hvørja kommunu ella hvat samstarv, viðkomandi 

hevur atgongd til. Er atgongd til fleiri kommunur ella samstørv, ber til at skifta millum tey her. 

http://www.logir.fo/Kunngerd/99-fra-08-07-2015-um-skraseting-og-frabodan-av-buskaparligum-flytingum-millum-kommunur-kommunal-samstorv
http://www.gjaldstovan.fo/
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3. Útgjald 

3.1. Skráseta útgjald 
Kommunan ella kommunala samstarvið, sum hevur skyldu at rinda, kann skráseta skylduna sum 

útgjald í skipanini. Tað verður gjørt ovast vinstrumegin við at trýsta á ‘Skráset útgjald’. 

 
 

Í fyrsta teiginum verður ásett, hvør kommuna ella hvat kommunalt samstarv skal hava peningin. Í 

næsta teiginum verður ásett, hvat slag av gjaldi, talan er um. Tað kann t.d. vera ‘Viðlíkahald av 

eldrabústøðum’, ‘Fólkaskúlin (eisini sernám)’ ella ‘Sløkkiliðstænasta’. Tá ið móttakarin og 

útgreiningin eru ásett, skal upphæddin verða ásett. Skrásett kann verða fyri ein mánað ella fleiri 

mánaðir. 

 

Í døminum niðanfyri skal Eysturkommuna rinda Runavíkar kommunu fyri musikkskúla. Gjaldið er 

ásett at vera 1.000 kr. um mánaðin, allar 12 mánaðirnar í 2015. Henda skrásetingin er gjørd, tá ið 

februar avrokningin er gjørd, og tí ber bara til at skráseta frá mars mánaði. 

Til ber at skriva útgreinandi tekst í teigin sum eitur ‘Tekstur’. Hetta sæst aftur í Kommunuavrokning í 

Leiðslukunningarskipanini.  

Skjalið, sum er grundarlagið undir peningaupphæddini, skal verða viðheft. Skjalið skal vera TIFF ella 

PDF. Tað ber til at viðhefta fleiri skjøl. Hvørt skjalið skal ikki vera størri enn 1,45 MB. Skipanin 

mótmælir, er skjalið ov stórt ella ikki TIFF ella PDF.  

Til ber at skráseta í øðrum roknskaparári. Verður árið fyri valt, sigur skipanin frá, at tað bara er til 

eftirbókingar fyri síðsta ár. 

 

Tað ber bara til at goyma, tá ið ásetingar eru gjørdar í øllum teigum og skjal er viðheft. Stendur einki í 

onkrari linju, boðar skipanin frá, at tað manglar. Tá ið liðugt er at skráseta, ber til at trýsta á ‘Goym’ 

ella á ‘Goym og leysgev’. Verður trýst á ‘Goym og leysgev’, er flytingin liðugt avgreidd.  

Verður trýst á ‘Goym’, sæst skrásetingin í yvirliti, sum er undir skrásetingarteigunum. At goyma, 

áðrenn leysgivið verður, kann tryggja, at rætt er skrásett. Nú er skrásett, men upphæddin er ikki við í 
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næstu flyting, fyrr enn hon er leysgivin. Fyri at leysgeva, er neyðugt at trýsta á ‘Broyt’ uttast 

vinstrumegin í yvirlitinum. Tá sæst skrásetingin aftur. 

 

Er rætt skrásett, er klárt at leysgeva. Tað verður gjørt við at trýsta á ‘Goym og leysgev’.  

Er upphæddin ikki røtt, ber til at broyta hana. Skal upphædd verða strikað, er neyðugt at trýsta á 

‘Striking...’. Nú ber til at seta frámerki í teir mánaðir, sum skulu verða strikaðir. Í hesi myndini ber 

eisini til at strika viðheft skjal. Trýst verður so á ‘Strika’ og valda skráseting ella skjal eru burtur úr 

yvirlitinum.  

 

Tað ber til at trýsta á ‘Goym og leysgev’ beinanvegin, heldur enn at trýsta á ‘Goym’ fyrst. Vísir tað seg 

so, at skeivt er skrásett, og er mánaðurin enn ikki avgreiddur í millumrokningini, ber til at rætta 

skrásetingina. Tá ið trýst er á ‘Goym og leysgev’ stendur ‘Vís’ uttast vinstrumegin í yvirlitinum. Verður 

trýst á ‘Vís’, síggjast skrásetingarnar í skrásetingarteigunum. Nú ber til at trýsta á ‘Broyt...’ og broyta.  

 

Hvør skráseting fær serstakt nummar, sum eisini sæst aftur í Kommunuavrokning í 

Leiðslukunningarskipanini.  
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3.2. Vís/broyt útgjøld 
Undir ‘Vís/broyt útgjøld’ síggjast tey útgjøld, sum eru skrásett.  

Til ber at broyta tey, til mánaðurin er avroknaður. Tað verður gjørt á sama hátt, sum í myndini 

‘Skráset útgjald’. Verður trýst á ‘Broyt’, koma upplýsingarnar fram aftur í skrásetingarteigunum og til 

ber at broyta í øllum teigunum og viðhefta annað skjal. Tá ið trýst verður á ‘Goym’, verða nýggju 

skrásetingarnar goymdar í staðin. Verður trýst á ‘Goym og leysgev’, liggur gjaldið við í næstu 

avrokning. Her ber eisini til at strika gjald, við at trýsta á ‘Striking...’.  

4. Krav 

4.1 Skráset krav 
Kommunan ella kommunala samstarvið, sum skal hava pening frá aðrari kommunu ella øðrum 

samstarvi, kann skráseta kravið í skipanini. Tað verður gjørt vinstrumegin á myndini við at trýsta á 

‘Skráset krav’.  

 
 

Í fyrsta teiginum verður ásett, hvør kommuna ella hvat kommunalt samstarv skal rinda peningin. 

Kommunan, sum skal rinda, má verða skrásett sum brúkari í KMR. Er hon ikki skrásett, so kemur hon 

ikki fram á listanum ‘Kommuna/Samstarv’. 

 

Í næsta teiginum verður ásett, hvat slag av gjaldi, talan er um. Tað kann t.d. vera ‘Viðlíkahald av 

eldrabústøðum’, ‘Fólkaskúlin (eisini sernám)’ ella ‘Sløkkiliðstænasta’. Tá ið móttakarin og 

útgreiningin eru ásett, skal upphæddin verða ásett. Skrásett kann verða fyri ein mánað ella fleiri 

mánaðir. 

 

Í døminum niðanfyri skal Norðoya Bú- og heimatænasta rinda fyri búfólk. Gjaldið er ásett at vera 

50.000 kr. um mánaðin í mars og apríl.  

Til ber at skriva útgreinandi tekst í teigin sum eitur ‘Tekstur’. Hetta sæst aftur í Kommunuavrokning í 

Leiðslukunningarskipanini. Í hesum døminum er skrivað ‘Gjald fyri búfólk á Gøtubrá’. 

Skjalið, sum er grundarlagið undir peningaupphæddini, skal verða viðheft. Skjalið skal vera TIFF ella 

PDF. Tað ber til at viðhefta fleiri skjøl. Hvørt skjalið skal ikki vera størri enn 1,45 MB. Skipanin 

mótmælir, er skjalið ov stórt ella ikki TIFF ella PDF. 
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Skrásett kann verða í øðrum roknskaparári. Verður árið fyri valt, sigur skipanin frá, at tað bara er til 

eftirbókingar fyri síðsta ár. 

Tá ið liðugt er skrásett, verður trýst á ‘Goym’. Tað ber bara til at goyma, tá ið ásetingar eru gjørdar í 

øllum teigum og skjal er viðheft. Er onkur linja tóm, boðar skipanin frá, at tað manglar at skráseta.  

Skrásetingin sæst nú í yvirliti, sum er undir skrásetingarteigunum. Skrásetingarnar verða standandi í 

hesum yvirlitinum, til dagurin er av. 

Nú er skrásett, men tann, sum skal rinda, sær ikki kravið, fyrr enn tað er sent. Fyri at senda, skal 

verða trýst á ‘Broyt’ uttast vinstrumegin í yvirlitinum. Tá sæst skrásetingin aftur. 

 

Er rætt skrásett, er klárt at senda. Tað verður gjørt við at trýsta á ‘Send’. Tann, sum skal rinda, fær 

fráboðan við teldubrævi, at krav liggur at leysgeva. 

Er upphæddin ikki røtt, ber til at broyta hana, áðrenn trýst verður á ‘Send’. Skal upphædd verða 

strikað, skal verða trýst á ‘Striking...’.  

 

Her ber til at seta frámerki í teir mánaðir, sum skulu verða strikaðir. Í hesi myndini ber eisini til at 

strika viðheft skjal. Tá ið frámerki er gjørt, verður trýst á ‘Strika’ og valda skráseting ella skjal eru 

burtur úr yvirlitinum.  
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Tá ið trýst er á ‘Send’, er kravið farið. Vísir tað seg, at skeivt er skrásett, er neyðugt, at tann, sum 

hevur fingið kravið, avvísir tað. So kemur tað aftur til skrásetandi kommunu ella samstarv. 

Hvør skráseting fær serstakt nummar, sum eisini sæst aftur í Kommunuavrokning í 

Leiðslukunningarskipanini.  

 

4.2. Vís/broyt krøv 
Undir ‘Vís/broyt krøv’ síggjast tey krøv, sum eru skrásett. Tá ið mánaðurin er avgreiddur í 

millumrokningini, hvørva krøvini, sum hoyra til tann mánaðin.  

 

Til ber at broyta tey krøv, sum ikki eru send, til mánaðurin er avroknaður. Undir ‘Støða’ í yvirlitinum 

sæst, um kravið er sent ella goymt. Er kravið goymt, eitur støðan ‘Undir skráseting’. Verður trýst á 

‘Broyt’, koma upplýsingarnar fram aftur í skrásetingarteigunum og til ber at broyta í øllum teigunum 

og viðhefta annað skjal. Til ber at trýsta á ‘Goym’ og nýggju skrásetingarnar verða goymdar í staðin 

ella at trýsta á ‘Send’ og senda kravið. Her ber eisini til at strika krav, við at trýsta á ‘Striking...’.  

 

4.3. Avvíst krav 
Tann, sum skal rinda kravið, kann avvísa tað. Er eitt krav avvíst, so sær tann, sum hevur skrásett tað,  

í ‘Vís/broyt krøv’. Eitt tal stendur við reyðum út fyri ‘Vís/broyt krøv’.  

 

Undir ‘Støða’ í skrásetingarmyndini stendur við reyðum ‘Avvíst’ út fyri kravinum. 

 

4.4. Fráboðan um krøv 
Tann, sum fær eitt krav, sær undir ‘Innkomin krøv’, at krav liggur at taka støðu til. Fráboðan verður 

eisini send í teldubrævi. 
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Í hesum førinum hevur Runavíkar kommuna fingið trý krøv. Tá ið trýst verður á ‘Innkomin krøv’, 

sæst, hvørji krøvini eru. Undir ‘Støða’ sæst við reyðari skrift, hvør støðan er. Verður trýst á ‘Vís’, 

koma  skrásetingarnar fyri kravið fram, og tað kann verða leysgivið ella avvíst. 

 

Verður kravið avvíst, skal orsøk verða skrivað í kassan ‘Avvís orsøk’.  

5. Yvirlit 

5.1. Komandi inngjøld 
Kommunur og samstørv, sum bíða eftir inngjaldi, kunnu síggja tey inngjøld, sum onnur hava skrásett 

at rinda teimum. Tað verður gjørt við at trýsta á ‘Komandi inngjøld’. 

 

Hetta yvirlitið er bara upplýsandi. Tann parturin, sum skal móttaka peningin, fær ikki broytt nakað í 

skrásetingunum. 

5.2. Kontuavrit 
Tá ið trýst verður á kontuavrit, ber til at síggja mánaðaryvirlit yvir tað, sum er leysgivið. 
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Í ‘Tíðarskeið’ verður valdur tann mánaðurin, sum skal verða vístur. Í heitinum sæst eisini, um talan er 

um t.d. mánað, sum er avgreiddur ella mánað, sum verður avgreiddur næstu ferð. 

 

Kontuavritið kann verða avmarkað til einstakt slag, einstaka kommunu ella til bara annaðhvørt 

inngjald ella útgjald. Í ovara høgra horni stendur ‘Excel’. Tá ið trýst verður har, verður kontuavritið 

flutt yvir í excel. 

6. Viðmerkingar og spurningar 
Í listanum ‘Slag av gjaldi’ eru hesi gjøld: 

 

 

Nýggj sløg kunnu verða sett í listan, so manglar okkurt, mugu tit endiliga siga frá. Skrivið til Jógvan 

Ljósheim á jogvan.ljosheim@gjaldstovan.fo  

Eru spurningar um innritan ella um skipanina, kunnu tit seta tykkum í samband við KT-skivuna á 

ktskivan@gjaldstovan.fo ella ringja á 35 24 90. 

mailto:jogvan.ljosheim@gjaldstovan.fo
mailto:ktskivan@gjaldstovan.fo

