
Stutt vegleiðing til Starvsfólkalønarportalin 

 

Tá ið tú hevur ritað teg inn, kemur tú inn á yvirlit fyri teir stovnar, sum tú hevur atgongd til.  

Ovast høgrumegin sæst, hvørjum hvørjum øki, tú ert á. Tað kann vera roknskaparøki, t.e. alt hjá ávísum 

stovnsleiðara, stovnsnummur, støð ella depil. Tað er alt eftir, hvørja atgongd tú hevur.  

Hevur tú atgongd til fleiri øki, sært tú tey við at trýsta á pílin høgrumegin navnið. Hjá teimum, sum hava 

atgongd til t.d. Føroya Gjaldstovu, sær tað soleiðis út:  

 

Har kanst tú velja millum økini, tú hevur atgongd til, og yvirlitið broytist samsvarandi.  

_____________ 

 

Ovast vinstrumegin ber til at velja ávísan stovn og síðani ávísa deild. Eisini ber til at skifta millum ár og 

millum mánaðir í árinum. 

 

_____________ 

 

Í kassunum ‘Minst til’ og ‘Lønarhendingar’ ber til at trýsta á einstøku linjurnar og so síggjast nøvnini á 

teimum, sum t.d. hava broytt bankakontu. Trýstir tú á eitt navn í listanum, kemur tú inn á 

starvsupplýsingarnar um tað starvsfólkið. 

 



 

Uttast vinstrumegin í skipanini ber til at skifta millum ‘Yvirlit’ og ‘Starvsfólk’. 

 

_____________ 

 

Aftur til síðuna YVIRLIT. Í grafum og myndum kanst tú avmarka, hvat tú vilt síggja. Undir t.d. aldurs- og 

kynsbýti, hvørva kvinnurnar, trýstir tú á kvinnur niðast í tí kassanum.  

Í summum førum ber til at bora seg longur. Í kassanum ‘Sáttmálar’ er hetta teknið uttast vinstrumegin 

Trýstir tú á tað, fært tú nágreiniligari upplýsingar um sáttmálar.  

Í kassanum ‘Lønarkoyringar’ kanst tú trýsta á einstøku lønarkoyringina. Tá sært tú nøvnini á teimum, sum 

eru í lønarkoyringini. Trýstir tú á eitt navn, sæst lønin sundurgreinað. Tað ber eisini til at síggja lønarseðilin. 

Tá skalt tú trýsta á 

 

_____________ 

 

Trýstir tú á ‘Starvsfólk’, fært tú yvirlit yvir starvsfólkini, sum eru á stovninum. Í yvirlitinum ber til at sálda 

soleiðis, at ert tú t.d. í teiginum undir sáttmálar, og skrivar part av sáttmálanavni, sært tú bara tey 

starvsfólkini, sum eru sett eftir tí sáttmálanum. Eisini ber til at flyta yvirlitið yvir í excel ovalaga úti til høgru. 

Trýstir tú á ávísa linju í yvirlitinum, kemur tú inn á síðu við upplýsingum um tað starvsfólkið. 

 

 

 

Í kassanum kanst tú eisini skriva navn ella p-tal á starvsfólki, og soleiðis koma inn á síðuna við starvsfólka-

upplýsingum. 

 

 

  


