
Kjakupplegg um KT strategi landsins 
 
Tá ið tú hevur føðingardag, so er loyvt at ynskja!  
 
Á hesi myndini, sum eisini er málað á veggin har yviri, er sett upp, hvønn veg vit fegin vilja flyta 
okkum næstu árini innan alment KT. 
 
  

KT-strategi landsins 
 
24. mars møttust 30 fólk at tosa um, hvussu KT-strategi landsins fer at menna seg næstu árini. Tit 
síggja úrslitið á vegginum har yviri. 
 
Okkara ynski byggja fyri ein stóran part á hetta. 
 
Men hví talgilda Føroyar? 
 
Fleiri virtuellar hendur  
 
Tað er ikki bara ein spurningur um at vera effektivari, tað er eisini ein spurningur um at varðveita 
vælferðina. Vit kunnu siga, at talgildingin kann viga upp ímóti skeiva fólkafrøðiliga (demografiska) 
býtinum, sum hóttir vælferðina. Fleiri virtuellar hendur í takt við, at tað vera færri hendur. Ikki 
bara tá ið tað kemur til Gjaldstovuna og Taks, men eisini, tá ið talan er um beinleiðis tænastur 
sum røkt og undirvísing. 
 
Munadyggari fyrisiting  
 
At talgilda er eisini spurningur um at effektivisera. Talgildar fyritøkur og talgild lond hava ein 
fyrimun, sum merkir størri vøkstur, so sjálvandi skulu vit talgilda! Tí er at talgilda fyritreyt fyri at 
økja um vælferðina. 
 
Lat okkum síggja tað tómrúmið, sum peningastovnarnir hava skapt við at rýma av landinum við 
sínum KT-skipanum, sum møguleika at gera nakað munadygt. 
 
Meir lokkandi samfelag  
 
At talgilda er eisini liður í at fáa fleiri at flyta aftur til Føroya, tí Føroyar gerast innovativt og 
spennandi samfelag. Vit hava júst hoyrt, at prinsippini í Leiðslukunningarskipanini, sum eru ment 
millum Eyjólf Gislason og Gjaldstovuna, hava fingið patentrættindini í USA. So vit kunnu. 

Samskiftið við vinnu og borgarar 
 
Fyri at økja um tænastustigið, so skal samskiftið við vinnu og borgara fara fram á portali 
 
Í dag eru upplýsingar um ein borgara í eini 50 almennum skipanum. Ein borgari skal kunna kunna 
seg um og kunna viðlíkahalda allar sínar upplýsingar á einum staði. Hann skal kunna avgreiða síni 
viðurskifti við tað almenna “her og nú”, lætt atkomiligt og intuiativt, sama ger, um tað er við 
almennan grunn, alment partafelag, kommunu ella land. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vinnan hevur nógvar koplingar til tað almenna - bæði myndugleikar og skipanir. Tikið skal verða 
ímóti dátum á einum staði - um tað so er um innflutnings-, ali- ella fiskaframleiðslu, útflutning, 
roknskapartøl, gjaldingar, hagtøl ella løggilding. Somuleiðis skal vinnan avgreiða øll síni viðurskifti 
við tað almenna á hesum staði. 
 
Næstu árini skulu 5-10% av øllum tænastuuppgávum hjá tí almenna talgildast 
 
Vit eru noydd at hugsa talgildan í nógv fleiri samfelagstilgongdum, sum so at siga eru handaligar í 
dag,  og sum vit hava ilt við at ímynda okkum kunnu talgildast, so sum eldrarøkt, undirvísing, 
sjúkraviðgerð, uppvenjing, telemedisin, vegarbeiði, barnaansing, umborð á skipunum o.s.fr. Tey 
flestu siga, at hetta ber ikki til. Hetta eru avmarkingar, sum vit seta okkum sjálvi í huganum. Jú, í 
veruleikanum ber tað til, um vit vilja tað. 
 
Vit uppfinna tann føroyska “mátan”, og skeita ikki altíð eftir, hvat tey gera aðrastaðni. Vit hava ein 
fyrimun, tað er, at vit eru smá, eru vælútbúgvin, hava yvirskot av KT-arbeiðsmegi og vit eru eitt 
liðiligt samfelag. 
 
Latið okkum fjarstýra við tólmennum, nýta videosamskifti, seta flís (chip) í, har tað gevur meining, 
undirvísa og venja upp umvegis alnetið, skapa felags loysnir við vinnulívið, nýta gps, har tað 
skapar virðisvøkstur. 
 
Latið okkum seta eitt føroyskt úrvalslið (task force) at avrika nakað munadygt. 
 
Sum eg plagi at siga, tað er ikki tøknin, tað eru vit. 

Tólmenni 
 
Um 25 ár, tá ið vit fylla 100, so verður búskaparumsiting hjá tí almenna manningarleys! 
 
Vit tosa um allar skipanir, sum hava við búskap at gera, t.d. roknskapar-, lønar-, sosialar-, skatta- 
stuðuls- og lániskipanir. 
 
Vit skilja ikki millum land, kommunur og grunnar, tí tann sami eigur alt, nevniliga borgarin. 
 
Øll borgaraviðgerð, t.d. studningar, lønir og pensjónir, er ‘frá vøggu til grøv’ tankanum. Start á 
føðideildini og stopp, tá ið búgvið er gjørt upp! 
 
Javningar o.t. verða setta í gongd við eintýddum hendingum við kelduna, verkgongdum ella á 
portalum, og allar skipanir verða knýttar saman í samvirkandi heild – eisini tær privatu.  
 
Hesar grundreglur verða settar í verk: Ein borgarakonta og ein navnaskrá. Tað verður ein felags 
samskiftisstandardur. Pengar verða ikki bornir millum almennar kassar. Allar útrokningar skulu 
gerast eintýddar. 
 
Dekkið verður manningarleyst og nøkur verða flutt niður í maskinrúmið. Tó verða tað nógv færri, 
sum fara at mynstra í framtíðar roknskaparverkið.  
 
Takk fyri at tit komu at vitja okkum á okkara hátíðardegi. 

 

 


