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Leiðbeining til val av felags journallykli  

Felags journallykilin er býttur sundur í 9 høvuðsbólkar, har journallyklarnir eru útgreinaðir undir 

hvørjum høvuðsbólki sær. Bólkarnir eru hesir: 

 

0 Fyrisiting 

1 Fíggjarviðurskifti 

2 Starvsfólkaviðurskifti 

3 Ognir 

4 Tøkni og KT 

5 Eftirlit 

6 Samskifti og samstarv 

7 Arbeiðsumhvørvi 

9 Lógir og reglur 

 

Gevi gætur: Journallyklarnir standa ikki altíð í vanligum talraði orsaka av, at ávísir journallyklar eru 

strikaðir í mun til uppruna journalskipanina. Av vanda fyri at missa knýtini til tey mál, ið longu vóru 

stovnaði á verandi lyklum, so vórðu ikki gjørdar broytingar í nummarrøðini, og síggjast tí fleiri staðni 

glopp í nummarrøðini. Hetta má bara vera so.  

Nr. Heiti Leiðbeining 
0 Fyrisiting Yvirskrift - skal ikki nýtast 

001 Alment Reglur og mannagongdir innan umsiting, undir hesum 

reglur um fartelefonir, farteldur, koyripening o.tíl. 

003 Ársætlan og ársfrágreiðingar Mál um ársætlanir og ársfrágreiðingar - tó ikki 

roknskaparfrágreiðingar. 

004 Bygnaður Mál um málsøkjabýti, umskipan av málsøkjum, 

bygnaðin hjá stovninum og fyriskipanum undir 

stovninum. 

010 Virkismenning og 

Virkisgrundarlag 

Mál um grundarlag undir stovninum t.d. 

endamálsorðing, visjón og missión fyri stovnin o.tíl. 

011 Tilbúgving Mál um tilbúgving á stovninum ella fyriskipanum undir 

stovninum.  
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Niðanfyri er leiðbeining til einstøku journallyklarnar undir hvørjum høvuðsbólki. 

 
 

 Fíggjarviðurskifti Yvirskrift - skal ikki nýtast 

101 Alment Mál um ásetingar á fíggjarliga økinum, t.d. rundskriv, 

konteringsvegleiðbeiningar, roknskaparleiðbeiningar 

o.tíl. 

102 Ávísingar og rakstur Mál viðvíkjandi rakstri innan stovnsins virkisøki - t.d. 

ræðisrættir, ávísingar, bankagarantiir, forskotskassar, 

girokontur, gávur, søla av leysum ognum, umboðan, 

skuld og eftirstøður, toll, tryggingar o.tíl. 

103 Avskrivingar Mál um avskrivingar hjá stovninum. 

104 Bókhald Mál um bókhaldsviðurskifti hjá stovninum, sum hevur 

málsviðgerð við sær. 

106 Fíggjarætlan Mál viðvíkjandi rakstrarætlanum fyri stovnin umframt 

stovnar og fyriskipanir undir stjórnarráðum. 

107 Fíggjarlóg Mál viðvíkjandi fíggjarlógararbeiði, eykajáttanarlógum, 

eykajáttanarumbønum, fíggjarnevndarskjølum, 

løgujáttanum. 

108 Grannskoðan 

 

Mál um grannskoðan av stovninum umframt stovnum 

og fyriskipanum undir stjórnarráðnum. 

109 Íløgur Mál um langtíðaríløguætlanir, íløgustuðul o.tíl. 

111 Játtanareftirlit Mál um innanhýsis grannskoðan, 

roknskapargóðkenningarskipan, játtanareftirlit av 

stovnum og fyriskipanum undir stjórnarráðnum. 

112 Keyp sambært 

innkeypsreglum 

Mál um keyp og alment útboð sambært almennu 

innkeypsreglunum. 

113 Lánsviðurskifti Mál um lánsviðurskifti 

114 Legatir og grunnar Fíggjarlig mál um grunnar og legatir, ið verða umsitin av 

stjórnarráðnum/stovninum. 

012 Hagtøl Mál um hagtøl á virkisøki stovnsins ella hagtøl, sum 

stovnurin savnar inn ella varðar av.  

099 Ymiskt Til annað undir fyrisiting. 
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115 Roknskapur 

 

Mál um roknskaparreglugerðir, rakstrarroknskapir, 

ársfrágreiðingar og roknskaparrapportir fyri stovnin 

umframt stovnar og fyriskipanir undir stjórnarráðum. 

118 Tryggingar Bygningstryggingar, ferðatryggingar, biltryggingar 

199 Ymiskt Til onnur fíggjarviðurskifti 

   

2 Starvsfólkaviðurskifti Yvirskrift - skal ikki nýtast 

201 Alment Mál um ásetingar á starvsfólkaøkinum, t.d. 

álitismannareglur, innanhýsis reglugerðir, 

starvsfólkapolitikkir, trygdaravtalur o.a. 

202 Setanarmál Mál um setan av starvsfólkum, har stovnurin er 

setanarmyndugleiki. Hevur stovnurin fá setanarmál, 

kann hesin journallykil nýtast til øll setanarmálini. 

Starvsfólkamál verða altíð stovnsett undir málsslagi 

Personalesag og í serstøkum atgongdarbólki ætlaðum 

starvsfólkamálum. 

2021 Fast starv Mál um setan av starvsfólkum í fast starv, har stovnurin 

er setanarmyndugleiki. Starvsfólkamál verða altíð 

stovnsett undir málsslagi Personalesag og í serstøkum 

atgongdarbólki ætlaðum starvsfólkamálum. 

2022 Fyribilssett starv Mál um setan av fyribilssettum starvsfólkum, har 

stovnurin er setanarmyndugleiki. Starvsfólkamál verða 

altíð stovnsett undir málsslagi Personalesag og í 

serstøkum atgongdarbólki ætlaðum starvsfólkamálum. 

2023 Starvslæra, -venjing og 

lesandi 

Mál um setan av starvsfólkum í starvslæru, 

starvsvenjing og starvslesandi, har stovnurin er 

setanarmyndugleiki. Starvsfólkamál verða altíð 

stovnsett undir málsslagi Personalesag og í serstøkum 

atgongdarbólki ætlaðum starvsfólkamálum. 

2024 Tíðarmarkað starv Mál um setan av starvsfólkum í tíðaravmarkað starv, 

har stovnurin er setanarmyndugleiki. Starvsfólkamál 

verða altíð stovnsett undir málsslagi Personalesag og í 

serstøkum atgongdarbólki ætlaðum starvsfólkamálum. 

2025 Tímalønt starv Mál um setan av starvsfólkum í tímalønt starv, har 

stovnurin er setanarmyndugleiki. Starvsfólkamál verða 

altíð stovnsett undir málsslagi Personalesag og í 

serstøkum atgongdarbólki ætlaðum starvsfólkamálum. 
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210 Álitisfólk Mál um val av álitisfólkum á stovninum og fyriskipanum 

undir stovninum. 

211 Eftirløn Mál um eftirløn hjá starvsfólkum á stovninum og 

fyriskipanum undir stovninum. 

212 Eftirútbúgving og 

førleikamenning 

Mál um eftirútbúgving og førleikamenning av 

starvsfólkum. 

213 Fakrættarligir spurningar Mál um arbeiðsumstøður, samstarvstrupulleikar og 

fyrispurningar í mun til rættindi. 

216 Flokkingarmál Mál viðvíkjandi flokkingum og umflokkingum, sum 

stovnurin varðar av. 

217 Frítíð og frítíðarløn Mál um fyrispurningar um frítíð og frítíðarløn. 

218 Løn- og setanartreytir Mál viðvíkjandi t.d. arbeiðsósemjum, arbeiðstíð, 

arbeiðstilrættalegging og verkfall umframt almenn mál 

á stovninum um farloyvi, flextíð, setanar- og 

uppsagnarviðurskiftum, tænastuferðum og tænastufrí, 

tíma- og dagpeningi. 

219 Nøgdsemiskanningar Mál um nøgdsemiskanningar, trivnaðarkanningar o.tíl. 

220 Sáttmálar og tulkingar Mál um sáttmálar, sáttmálasamráðingar og tulking av 

sáttmálum. 

221 Setanartilgongd 

 

Mál um setanartilgongdina, tá lýst verður eftir 

starvsfólki, t.d. lýsing, umsóknir, meting, tilmæli um 

setan. 

222 Starvsfólkarøkt og tiltøk Mál um starvsfólkarøkt og tiltøk, skipað fyri 

starvsfólkunum. 

225 Tíðarskráseting Mál um t.d. mannagongdir og reglur í mun til 

tíðarskráseting og klokkuskipan hjá stovninum. 

299 Ymiskt Til onnur starvsfólkaviðurskifti 

 
 

3 Ognir Yvirskrift – skal ikki brúkast 

301 Alment Mál um álagdar reglur og mannagongdir innan fyrisiting 

av ognum og byggimálum – t.d. yvirskipaðar reglur frá 

Fíggjarmálaráðnum ella Landsverki. 

302 Akfør Mál um keyp og umsiting av akførum til stovnin. 
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303 Byggiætlanir og projektir Mál um byggiverkætlanir, byggisáttmálar, byggiloyvir 

o.tíl. 

304 Bygningar Mál um bygningar hjá stovninum. 

305 El og hiti Mál um el og hita hjá stovninum. 

306 Grundøkir Mál um fastar ognir, keyp og sølu av føstum ognum, 

privatari nýtslu av grundøki hjá stovninum. 

307 Hølisviðurskifti Mál um hølisviðurskifti hjá stovninum og fyriskipanum 

undir stovninum. 

308 Íbúðarumsiting og leigumál Mál um leigusáttmálar, íbúðarfyrisiting og hølisútleigan 

hjá stovninum og fyriskipanum undir stovninum. 

309 Innbúgv Mál um innbúgv hjá stovninum 

311 Nýtsluvørur Mál um nýtsluvørur til stovnin 

312 Reingerð Mál um reingerð á stovninum 

313 Umbyggingar og umvælingar Mál um umbyggingar, umvælingar, viðlíkahaldsskipanir. 

399 Ymiskt Mál um aðrar ognir 

 
 

4 Tøkni og KT Yvirskrift – skal ikki brúkast 

401 Alment Mál um álagdar reglur og mannagongdir á KT økinum og 

KT trygdarøkinum. 

402 KT skipanir og fakskipanir Mál um felags KT skipanir umframt aðrar KT fakskipanir, 

sum stovnurin varðar av. 

403 KT trygd Mál um KT trygd á stovninum, t.d. trygdarpolitikk, 

váðagreiningar, leiðreglur fyri brúkarar, brúkaraváttanir 

o.tíl. 

404 Lisensir /ritbúnaður Mál um lisensir og loyvir, sum stovnurin varðar av. 

405 Maskinútbúnaður Mál um útbúnað (hardware), t.d. teldur, telduútgerð, 

maskinur, kopimaskinur o.tíl., sum stovnurin varðar av. 

406 Menning Mál um menning á tøkniliga økinum, m.a. menning av 

KT skipanum. 

409 Tekniskar skipanir Mál um tekniskar skipanir – t.d. brunaávaringarskipanir, 

alarmskipanir, lyftir, vatnveitingarskipanir o.tíl. 

411 Telefon og internet Mál um telefonskipan og internet, sum stovnurin varðar 

av. 

412 Tól og amboð Mál um tól og amboð hjá stovninum. 

499 Ymiskt Mál um aðrar ognir  
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5 Eftirlit Yvirskrift – skal ikki brúkast 

501 Alment/ógreinað Mál um álagdar reglur og mannagongdir í mun til 

uttanhýsis eftirlit av stovnsins virkisøki. 

502 Arbeiðs- og brunaeftirlitið Mál um uttanhýsis eftirlit, tá Arbeiðs- og brunaeftirlitið 

hevur eftirlit við stovnsins virkisøki. 

503 Dátueftirlitið Mál um uttanhýsis eftirlit við stovninum í mun til KT 

trygd og persónsdátuverndarlógina. 

504 Landsgrannskoðanin Mál um uttanhýsis eftirlit við stovnsins virkisøki. 

505 Landslæknin Mál um uttanhýsis eftirlit við stovnsins virkisøki. 

506 Løgtingið Mál um skrivligar og munnligar fyrispurningar frá 

Løgtinginum og mál, sum Landsstýrismálanevndin 

viðger. 

507 Løgtingsins umboðsmaður Eftirlitsmál á virkisøkinum hjá stovninum og 

frágreiðingar til umboðsmannin umframt eftirlitsmál hjá 

Barnanna Umboðsmanni. 

508  Aðrir eftirlitsmyndugleikar Mál um aðrar uttanhýsis eftirlitsmyndugleikar 

599 

 

Ymiskt Mál um annað eftirlit 

 
 
 

6 Samstarv og samskifti Yvirskrift – skal ikki brúkast 

601 Alment Mál um álagdar reglur og mannagongdir innan samstarv 

og samskifti. 

602 Altjóða samstarv Mál frá altjóða myndugleikum 

603 Norðurlendskt samstarv Mál, ið verða tikin upp m.a. í Norðurlandaráðnum - 

bæði á ráðharrastigi og embætisstigi. 

604 Útnorður samstarv Mál, ið verða tikin upp m.a. í Útnorðurráðnum. 

606 Heimasíða og aðrir miðlar Mál um innihald á heimasíðu stovnsins umframt á 

øðrum miðlum.  

608 Kunningartilfar Kunningartilfar sum tíðindaskriv o.tíl. framleitt av 

stovninum umframt onnur uttanhýsis ikki faklig 

kunning. 

610 Fyrisitingarmyndugleikar Mál um samstarv við ymiskar fyrisitingarmyndugleikar 

611 Innlendissamstarv Mál um samstarv og samskifti innanlands - t.d. við 

kommunur, kommunalar stovnar, landsstovnar o.tíl. 

612 Setan av nevndum, ráðum og 

stýrum 

Mál um setan av nevndum, ráðum og stýrum.  
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613 Virksemi hjá nevndum ráðum 

og stýrum 

Mál um virksemið hjá nevndum, ráðum og stýrum - t.d. 

fundarfrásagnir, tilmælir o.tíl. 

614 Feløg, yrkisfeløg og 

áhugabólkar 

Mál um samstarv og samskifti við feløg, yrkisfeløg og 

áhugabólkar. 

615 Alment innlit Umbønir frá borgarum, fjølmiðlum o.ø. um alment 

innlit. Partsinnlit eiga at skrásetast í málið, umbønin um 

partsinnlit snýr seg um. 

699 Ymiskt Mál um annað samstarv og samskifti 

   

 
 

7 Arbeiðsumhvørvi Yvirskrift - skal ikki brúkast 

701 Alment Mál um álagdar reglur og mannagongdir innan 

arbeiðsumhvørvi og tilbúgving. 

702 Arbeiðsplássmetingar Mál um arbeiðsplássmetingar (APM) fyri stovnin og 

fyriskipanum undir stovninum. 

703 Arbeiðsskaðar Mál um fráboðaðar arbeiðsskaðar á stovninum og 

fyriskipaðum undir stovninum. 

704 Sálarligt arbeiðsumhvørvi Mál um sálarliga arbeiðsumhvørvi á stovninum og 

fyriskipaðum undir stovninum. 

705 Trygdarskipan og reglur Mál um trygdarumboð, trygdarfyriskipan, 

brunafyriskipan o.tíl. fyri stovnin og fyriskipanir undir 

stovninum. 

799 Ymiskt Mál um onnur viðurskifti í sambandi við 

arbeiðsumhvørvi 

 
 

9 Lógir og reglur Yvirskrift - skal ikki brúkast 

901 Alment/ógreinað Mál um álagdar reglur og mannagongdir frá 

myndugleikum at fylgja. 

902 Lógir Mál um lógir á virkisøkinum hjá stovninum. 

903 Kunngerðir Mál um kunngerðir á virkisøkinum hjá stovninum. 

904 Hoyringar og ummæli Mál um lógaruppskot, uppskot til kunngerðir, uppskot 

til ríkislógartilmæli og uppskot til rundskriv send 

stovninum til hoyringar. 

905 Løgfrøðiligar tulkingar Mál um tulkingar av ásetingum í lógum og kunngerðum 

- juridisk responsum. 

906 Uppskot til samtyktar Mál um uppskot til samtyktar í Løgtinginum. 
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907 Altjóða konventiónir og 

sáttmálar 

Mál um norðurlendskar og altjóða konventiónir og 

altjóða reglur annar umframt tulking av hesum reglum. 

908 Reglugerðir og viðtøkur Mál um reglugerðir, leiðreglur og viðtøkur fyri stovnin 

og fyriskipanir undir stovninum. 

909 Rundskriv Mál um rundskriv og umfarsskriv, sum stovnurin hevur 

sett í gildi. 

910 Klagur, kærur og rættarmál Mál um klagur og kærur á virkisøkinum hjá stovninum - 

t.d. klagur frá borgarum, stevningar og rættarmál. 

999 Ymiskt Mál um onnur viðurskifti 

 

 

1  Leiðbeining til val av tvørgangandi evni 
Tvørgangandi evni eru partur av journallyklinum og kunnu knýtast at málum. Hesi evnini kunnu 

nýtast tvørgangandi fyri bæði felags journallykilin og serstaka journallyklinum hjá stovninum, og 

tískil kunnu nøkur av hesum tvørgangandi evnum vera tey somu sum í felags journallyklinum. Tað 

er ikki krav at skráseta uppá tvørgangandi evni. Við at skráseta í tveimum stigum gerast 

leitimøguleikarnir størri, við tað at tað ber til at kombinera ymsar leitingar.   

 

Tvørgangandi evni 

Alment 

Arbeiðs- og stýrisbólkar 

Frágreiðingar og tilmælir 

Fyrispurningar 

Góðkenningar 

Loyvir 

Ráðgeving 

Rakstur og viðlíkahald 

Revsimál 

Sáttmálar og avtalur 

Skeiðvirksemi og ráðstevnur 

Tagnarskylda 

Verkætlanir 

 

 
 


