
Nýggja funkan Keyp frí er nú tøk í Lønargreiðsluni. Funkan er undir Broytingum í vinstra bredda. 

Í skrásetingarmyndini skal verða ásett stovnur, løntakari og starv hjá løntakaranum. 

Fyri at draga rættu upphædd, verður í teiginum Frítíð hildin sagt, nær starvsfólkið hevur hildið frí. 

Byrjanardagurin verður skrivaður í teigin1.  

Í teiginum Skal verða drigin verður tann mánaðurin ásettur, tá ið tímarnir skulu verða drignir. Skal verða 

drigið yvir fleiri mánaðir, er neyðugt at skráseta í fleiri umførum; eina skráseting fyri hvønn mánað, sum 

drigið skal verða í. 

Frádrátturin skal verða skrásettur í tímum. Tað verður gjørt í teiginum Tímatal. Tað ber ikki til at skráseta 

fleiri tímar, enn mánaðartímatalið hjá einstaka starvsfólkinum. 

1 Liggur byrjanardagurin seinni enn í tí mánaðinum, tá ið upphæddin verður drigin, verður upphæddin í frádráttarmánaðinum tó brúkt. Er fyrsti 

frídagurin t.d. í desember, og upphæddin verður drigin longu í september, má tann upphæddin verða brúkt, sum er galdandi í september, t.e. 

frádráttarmánaðinum.  



Tað seinasta, sum skal verða skrásett, er um drigið skal verða sambært frítíðarlógini ella ikki. 

Tíðarskeið, tá ið starvsfólk ikki fær løn, geva vanliga ikki starvsaldur, og frítíð verður heldur ikki vunnin. 

Hetta er tó ikki galdandi, tá ið starvsfólk keypir frí sambært frítíðarlógini. Tá ið drigið verður sambært 

frítíðarlógini, verður starvsaldurin ikki lækkaður og heldur ikki frítíðin at halda næsta frítíðarárið. 

Sambært frítíðarlógini hava øll starvsfólk rætt til frí í fimm vikur. Fyri at hava rætt til frí við løn í fimm vikur, 

skal starvsfólkið tó hava verið í starvi alt innvinningarárið. Keypir starvsfólkið sær frí ta tíðina, sum restar í 

fimm vikur, skal standa ja í teiginum Sambært frítíðarlógini.  

Onnur frítíð er ikki sambært frítíðarlógini, og tá skal standa nei í teiginum Sambært frítíðarlógini. 

Tá ið tímatalið er ásett, ber til at goyma skrásetingina. Tá síggjast knøttarnir goym og angra niðast í høgra 

horni. 

Tá ið skrásetingin er goymd, ber til at viðhefta skjal og at skriva viðmerkingar í samskiftisteigin. 

Tá ið alt er skrásett og viðheft, soleiðis sum tað skal, verður umbønin send leysgevaranum. Tað verður gjørt 

ovast vinstrumegin. 




