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1 Um hetta skjalið 

Útskriftin ‘Bilag til lønseddel’ er ætlað at lata starvsfólkum. Hon vísir í smálutum, hvat er skrásett av 

tímum á tað einstaka starvsfólkið og úrslitið viðv. tímum í mun til normtímar, innvunnið og brúkt avspák, 

tímar til útgjald o.a. 

Útskriftin kann býtast í tveir partar fyri hvønn persón. Fyrri parturin útgreinar vaktir við tímum og 

ískoyti/viðbøtur fyri hvønn dag í tíðarskeiðinum, meðan seinni parturin vísir samanteljingar av tímum og 

ískoyti/viðbøtur fyri tíðarskeiðið. 

 

2 ‘Bilag til lønseddel’ 

Tann fyrra síðan á ‘Bilag til lønseddel’ kann býtast upp í fýra partar. Uppbýtið er tilskilað við litum á 

myndini niðanfyri. 

 ovast eru grundupplýsingar – tilskilað við bláum 

 til vinstru mitt fyri eru upplýsingar um hvør arbeiðsdagurin er - tilskilað við appelsingulum 

 til høgru mitt fyri, eru upplýsingar um tímar - tilskilað við grønum 

 niðast eru samanteljingar – tilskilað við gulum 
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3 Grundupplýsingar - tilskilað við bláum 

Ovast er yvirskrift við heiti á útskrift og tað tíðarskeiðið útskriftin fevnir um. Eisini eru  grundupplýsingar, 

ið er knýttir at persóninum.  

  

Persónsupplýsingarnir eru: 

 Navn á persóni, kallinavn (initialir) og tænastunr. Upplýsingar frá kortinum ‘Stamoplysninger’. 

 ‘Afd.’ = Organisatorisk eind. 

 ‘Mnd / Tim: M’ = Er persónurin mánaðar (M) - ella tímaløntur (T).  

o Upplýsingar verða heintaðir frá kortinum ‘Lønoplysninger’ feltið <Månedslønnet>. 

 ‘Udbt. Gl. Afsp: J’ = Gomul avspáking fellur til útgjaldingar. Upplýsingar frá kortinum 

‘Lønoplysninger’ feltið <udbetaling af kritisk afspadsering> 

 ‘Ber.regel’ = Lønarsáttmáli.  

o Upplýsingar verða heintaðir frá kortinum ‘Planlægningsoplysninger’. 

 ‘Normtime:’ = Tal av normtímum pr viku. Upplýsingarnir eru frá kortinum 

‘Planlægningsoplysninger’ 

 ‘Attesteret:’ = Teigurin er ætlaður til undirskrift av persóninum. 
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4 Arbeiðsdagarnir – tilskilaðir við appilsingulum 

Økið í vinstru síðu á ‘Bilag til lønseddel’ vísir hvønn dag í smálutum. Niðanfyri verður hettar 

gjøgnumgingið – økið tilskilað við appilsingulum. 

 
 
 
 

 ‘Dag’ = dagur 

 ‘Dato’ = dagfesting 

 ‘Start – slut’ = nær vakt byrjar og endar 

 ‘Lønart’ = lønarkota, ið verður forklára 
undir teiginum ‘Type’ 

 ‘Afd.’ = verður bert brúkt um persónur 
hevur arbeitt á aðrari deild. 

 ‘Type’ = Vaktarslag, t.v.s. arbeiði, feria, 
sjúka, avspák o.s.fr.  

 
Er talan um sjúku, feriu, útgjald o.a. verður 
hetta tilskilað við við gulum niðast. 
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5 Upplýsingar um tímar - tilskilað við grønum 

Økið, ið her er tilskilað við grønum, vísir tímar, ið eru roknaðir við í normin, til avspák og til útgjald. 

Í teiginum ‘Timer’ er tal av tímum á vaktini og eru hesir grundarlag undir tí føstu lønini. Eru tímar 

skrásettir undir ‘Andre’ er talan um arbeiddar tímar, ið fara til útgjald. 

Útskriftin er ein standard útskrift, ið verður brúkt til allar lønarsáttmálar allar tíðir á døgninum, tí er tað 

ymiskt um tímar eru í teimum ymisku røðunum.  

 

Restin av teigunum útgreina, hvørji sløg av ískoytum/viðbótum, tann einstaka vaktin hevur ført við sær. 

Tímarnir í teigunum eru nakra staðni býttir sundur við eini skrástriku (/), ið vísir innvunnið/avgreitt. T.d. 

‘Søndag’ 4,00/0,00, vísir at 4 sunnudagstímar eru innvunnir til avspák og 0,00 tímar eru avgreiddir til t.d. 

avspák, útgjald ella annað. Í teimum førum eingin / er, fara tímarnir til útgjald. 

Tímarnir í teiginum a/n, eru sáttmálasettir tímar við 3 tímar fyri hvørjar 40 tímar, tá arbeitt verður á 

kvøld- og náttarvakt. T.d. 8 tímar * 0,075 = 0,60. 

Tímarnir Lø/ma, 17-06, 17-23 og 23-06 eru viðbøtur fyri ólagaliga arbeiðstíð, hesar viðbøturnar fara, í 

flestu førum, beinleiðis til útgjald. 
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6 Samanteljingar – tilskilað við gulum 

Tann niðasti parturin av útskriftini vísir samanteljingar av tølunum, ið fevna um útskriftstíðarskeiðið. 

 

Tímarnir frammanfyri / eru samanteljingar, ið telja uppá avspákingar salduna, meðan tølini aftanfyri / 

eru brúktir avspákingartímar ella tímar til útgjald. Er talan um útgoldnar tímar, síggjast teir aftur til høgru 

fyri teimum gulu teigunum við tekstinum ‘Mer.U’. 

Samanumtikið sæst at: 

 Arbeitt er 147,73 tímar 

 Innvunnið avspák á 5,63 og 8,00 tímar 

 Útgoldið av aspákingarsaldu 17,78 tímar  

 Útgoldnar viðbøtur fyri ólagaliga arbeiðstíð 16,00, 36,00 og 29,5 tímar  

 24,00 tímar eru brúktir av rullandi avspáking við lønarartini A9 
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7 Totalar á ‘Bilag til lønseddel’ - síða 2 

Samanteljingarnar á síðu 2 vísa tímarnar hjá fastløntum starvsfólkum fyri tað valda tíðarskeiðið. Á næstu 

síðunum verða tær fýra samanteljingar fyri ‘Plantimer pr. Periode’, ‘Afspadseringssaldi’, ‘Ferie’ og 

‘Afspadseringssaldi, ialt’ gjøgnumgingnar. Mælt verður til, at nevndu samanteljingarnar verða valdar í 

uppsetingini, tí hesar tilsamans lýsa greitt tær saldur starvsfólki eigur og hevur brúkt. 

7.1 ‘Plantimer pr. Periode’ 

Útskriftin niðanfyri vísir kut av balansutímunum hjá einum starvsfólki. Niðanfyri verða tær einstøku 

saldunar gjøgnumgingnar. 

 

Balance: saldan vísir tað, ið starvsfólki hevur arbeitt í mun til normin og tí eigur til góðar. Balancan er 

munurin millum ‘Norm’ og ‘Timer’ (Normtímar og arbeiddar tímar), umframt at tað, ið varð flutt frá 

seinastu uppgerð ‘Opg.bal.’. 

Indev.bal.: ‘Norm’ – ‘Timar’ = ‘Indev. bal.’ 

Timar: Saldan er talið av tímum, skrástt avspáking og aðrir tímar, ið telja við í tímatalið fyri mánaðin. 

Norm: Normtímarnir fyri tíðarskeiðið, t.v.s. tað í persónurin er ætlaður at skula arbeiða. 

Periode: mánaðin, ið tíðarskeiðið fyri uppteljingina er gjørd. 

Opg. bal.: uppgjørd og flutt salda frá farna ári 

Opg.: dagfesting fyri fluttum normtímum frá farna tíðarskeiðið 

Um saldan á balansuni er negativ, hevur persónurin arbeitt minni í mun til arbeiðsbrøkin. Er saldan størri 

enn 0 er arbeitt meir enn brøkin. Tá er møguligt at avspáka við lønarartin A10. 
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7.2 ‘Afspadseringssaldi’ 

Niðanfyri sæst, hvat slag av tímum samlaða saldan til avspáking inniheldur. Niðanfyri verða tær einstøku 

saldunar gjøgnumgingnar. 

Opg.dato: dagfestingin vísir nær seinasta koyringin var avgreidd. 

Måned: vísir í hvørjum mánað seinasta flytingin til løn varð gjørd. 

Primosaldo: saldan vísir, hvat var flutt frá farna tíðarskeiði, ið er áðrenn dagfestingina í ‘Opg.dato’. 

Ialt saldo: saldan vísir summin av saldunum ‘Søndag’, ‘SH-tim’, ‘Mistet fri’, ‘Merarb.’, ‘Overarb’ og ‘A/N’. 

‘Íalt saldo’ verður ‘Primosaldo’ tá komandi flyting til lønarskipanina er gjørd.  

7.3 ‘Ferie/ok.fri’ 

Á yvirlitinum niðanfyri verða teigarnir í reyða og grøna økinum gjøgnumgingnir. Teigarnir í reyða økinum 

eru feriutímar við løn, meðan teigarnir í grøna økinum eru tímar frá serstøku frívikuni (6. frívikan).  

Teigurin ‘Opg.’, uttast til vinstru, vísir nær feriukortið er stovnað og teigurin ‘Brug/planla’, uttast til 

høgru vísir salduna fyri, nær tær ymisku saldurnar eru uppgjørdar seinast. 

 

Reyða økið: 

Opg.: Vísir nær feriutímar eru skrásettir. Hetta er í feriuárinum. 

Fe.m.løn: Samlaða talið av løntum feriutímum at ráða yvir. 

Brugt: Brúktir feriutímar í feriuárinum. 

Planlagt: Samlaða talið av feriutímum við løn, ið eru ætlaðir at halda. 

Ej panlagt: Restsaldan av feriutímum, ið er eftir at brúka, t.v.s. at tímarnir eru hvørki brúktir ella 

skrásettir sum ætlaðir. 

Grøna økið: Yvirskriftirnar á teigunum í grøna økinum kunnu samanberast við yvirskriftirnar í reyða 

økinum, tó at talan her er um serstakar frívikutímar.  
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7.4 ‘Afspadsering, ialt’ 

Í yvirlitinum niðanfyri er, ‘Afspadsering, ialt’. Tað mest áhugaverda er teigurin ‘Krit.’, ið vísir tal av 

kritiskum tímum, ið sjálvvirkandi fara til útgjald, t.v.s. tímar, ið eru eldri enn 3 mánaðir síðan teir vóru 

innvunnir til avspáking. 

 


