
Á Starvsfólkalønarportalinum sæst nú frítíðarinnvinningin 

Frítíðarinnvinningin sæst nú á Starvsfólkalønarportalinum.  

 

Kassin eitur ‘Feria’ og liggur á yvirlitssíðuni, niðast í miðsúluni 

 

 

 

 

Verður trýst á pílin í reyða kassanum, sæst hvussu nógvar tímar hvørt starvsfólk hevur vunnið sær í feriu við 

løn. Fyrsta súla er serstaka frívikan og onnur súla feria. Næstu súlurnar eru innvunnir tímar mánað fyri 

mánað. 

 

 



 

Verður trýst á ‘Tak niður til Excel’, sum er ovast í høgra horni, fæst yvirlitið í eitt excel skjal. Í skjalinum eru 

fleiri upplýsingar enn á myndini omanfyri. Millum annað eru stovnur, deild, p-tal, JT-nr og starvslýsing. 

Viðmerkt skal verða, at hevur starvsfólkið havt fleiri størv, so er ein linja fyri hvørt starvið. Eisini sæst í excel 

skjalinum, hvussu nógv er innvunnið í serstakari fríviku mánað fyri mánað.  

Ovast í yvirlitssíðuni ber til at avmarka tað, sum verður víst, til ávísan stovn og eisini til deild. Tímatalið í 

kassanum fyri øll starvsfólkini, samsvara tí avmarkingini, sum er vald. 

_____________ 

 

Frítíðarár 2018/2019 vísir teir tímar, sum starvsfólk hava rætt at halda feriu og serstaka fríviku við løn í 

árinum 2018/2019. 

 

Verður trýst á ávíst frítíðarár, síggjast nøvnini á starvsfólkunum og hvussu nógvar tímar hvør av teimum 

hevur vunnið í feriu og í serstakari fríviku at brúka í tí frítíðarárinum. Verður trýst á eitt ávíst navn, sæst 

síðan við upplýsingum um tað starvsfólkið, og frítíðarinnvinningin stendur í vinstru síðu, í niðasta 

kassanum.  

Tølini eru øll úr lønarskipanin og lønarskipanin roknar tímarnar eftir setanarbrotinum. Tað kann vera, at 

neyðugt er at rætta okkurt, áðrenn frítíðarsaldan verður skrásett í klokkuskipanum sum t.d. Vaktætlan ella 

Totalview. Er starvið t.d. endað, so er frítíðarsaldan ikki rættað samsvarandi. 

Er løn t.d. goldin út á annan hátt, enn sum føst løn, so verður frítíð ikki roknað.  

Hava tit spurningar, ella eru ivamál, eru tit vælkomin at venda tykkum til lønardeildina á Gjaldstovuni.   


