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Lønargreiðslan 

Lønargreiðslan hjá Gjaldstovuni er skipanin, har almennir stovnar og eldrasamstørvini avgreiða sínar lønargjaldsumbønir.   

Lønargreiðslan er samantvinnað við Lønarkunningina.  

Lønargreiðslan ger tað bæði lættari og greiðari hjá stovnum at skráseta og fylgja við sínum lønargjaldsumbønum. 

Tað ber til at gera setanarbræv beinleiðis frá skipanini, eftir at starvið er stovnað á Gjaldstovuni. 
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Vísingar: 

Umbønir at viðgera er tað, sum Skráseti og Leysgevi hava liggjandi hjá sær at avgreiða 

- Hjá Skráseta eru hetta umbønir, ið eru byrjaðar, mangla at sendast til leysgevan, eru aftursendar ella tað manglar at avgreiða setanarbrævið 

- Hjá Leysgeva eru hetta umbønir, ið skulu leysgevast 

 

Ikki avgreiddar umbønir eru umbønir, ið ikki eru avgreiddar. Hetta eru allar umbønir, ið hava eitt hvørt við stovnin at gera. Undir hesum teiginum ber 

eisini til at yvirtaka umbønir frá øðrum. 

Avgreiddar umbønir eru allar tær umbønirnar, ið eru avgreiddar. 

Allar umbønir eru allar umbønir hjá stovninum, sum eru í skipanini. Hetta er eitt gott stað at leita eftir t.d. umbønum um ein ávísan persón. Tað ber 

altíð til at leita í leititeiginum. 
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Nýtt starv: 

Undir Nýtt starv er talan um allar nýggjar setanir.  

- Fast starv verður valt, tá ið starvsfólk verður sett í eitt nýtt starv.  

- Tíðaravmarkað starv verður valt, tá ið starvsfólk verður sett fyri eitt ávíst tíðarskeið. Tað vil siga at starvið hevur eina enda dagfesting. Um 

tíðaravmarkaða starvið hjá einum starvsfólki skal leingjast, ber til at velja Leingja starv undir Broytingar. 

- Fyribilssett starv verður valt, tá ið starvsfólk verður sett fyribils. Hetta er styttri enn tríggjar mánaðir fyri teir flestu sáttmálarnar. Tá ið eitt 

starvsfólk verður sett fyribils, ber ikki til at leingja starvið. Um viðkomandi skal setast longur, skal ein nýggj setan gerast. 

- Tímalønt starv verður valt til starvsfólk, ið ikki hava fasta setan, men har lønin verður goldin eftir hvussu nógvar tímar viðkomandi hevur 

arbeitt. 

- Tíðaravmarkað til fast starv verður valt, tá ið starvsfólk sum er í tíðaravmarkaðum starvið verður sett í fast starv á sama stovni. 

- Annað starv verður valt til størv, sum eru øðrvísi enn hini fýra omanfyri. Hetta eru serlig størv sum til dømis nevndarsamsýningar, 

ansingarsamsýningar og samsýningar annars. 
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Broytingar: 

Undir broytingar er talan um allar broytingar sum eru til verandi størv., 

- Bankakonta verður valt, tá ið starvsfólkið skal skifta lønarbankakontu. 

- Eftirløn verður valt, tá ið starvsfólkið skal skifta eftirlønarbankakontu. 

- Lønarbrot verður valt, tá ið starvsfólkið skal broyta lønarbrot. Tað ber til at broyta lønarbrotið tíðaravmarkað ella varandi. 

- Leingja starv verður valt, tá ið ein tíðaravmarkað setan skal leingjast. 

- Enda starv verður valt, tá ið starvsfólkið fer úr starvi. 

- Keyp frídagar verður valt, tá ið starvsfólk skal halda frí uttan at fáa løn. 

- Serstøk frívika útgjald verður valt, tá ið starvsfólk skal fáa útgoldið serstøku fríviku. 

- Annað verður valt til umbønir um lønarbroytingar, ið fella uttanfyri tær omanfyri nevndu. 

- Setanarbræv verður valt, um setanarbræv skal skrivast fyri starv, sum longu er stovnað. Tað kann vera, at okkurt skal rættast í 

setanarbrævinum, sum fyrr er skrivað. Tað kann eisini koma fyri, at tann setti ongantíð hevur fingið setanarbræv. 
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Skráset løn: 

- Lønarútgjald verður valt, tá ið t.d. tímar hjá tímaløntum skulu rindast út. Tað kann eisini vera tímar, ið starvsfólkið eigur til góðar, 

fundarpengar ella ferðauppgerð innanlands. 

- Samsýning verður valt til samsýning til fólk, ið skulu hava løn fyri einstakar uppgávur, t.d. klaverspælari til jólahald. 
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Starvsheitir: 

Starvsheiti skal ásetast á øll størv, bæði hjá teimum, sum eru í starvi og hjá teimum, sum verða sett.  

- Nýtt starvsheiti verður valt, tá ið neyðugt er at biðja um nýtt starvsheiti, tí einki av verandi starvsheitum kann verða brúkt. 

- Áset starvsheiti verður valt, tá ið starvsheiti skal setast á eitt starv, sum longu er stovnað, ella tá ið verandi starvsheiti skal verða broytt. 


