
Ársfundur hjá Landsneti 
Fríggjadagin 2. oktober 2015, kl. 9.30 – 13.00 

Fundurin verður í Høllini í Norðurlandahúsinum - Endað verður við døgurða 
 

 
Kl. 9.30  Ársfundur 2015  
 
Vælkomin, Nicolai M. Balle, deildarstjóri KTL 
Formansfrágreiðing, Hilmar Høgenni, formaður  
Nýggj nevnd verður kunngjørd, Hilmar 
Høgenni, formaður  
 
Kl. 9.45 Trygd,  Leif Abrahamsen, stjóri á 
Gjaldstovuni og Dorit Reinert, Trygdarleiðari 
 
- KT trygdin á stovnunum á Landsneti: 

Úrslitið av m.a. grannskoðanini av  
Trygdarpakkanum og ætlanir við einum 
víðkaðum trygdarpakka. 

 
- KT trygdin innanhýsis á Landsneti: 

Grannskoðan, váðametingar og váðar  
 

 Tutl - 5 min. 

 
Kl. 10.20  Rakstur og menning, KT landsins 
Birgir av Steinum, rakstrarleiðari KT Landsins 
 
Tikið verður samanum raksturin farna árið. 
Hugt verður eftir nýggjari tøkni, sum er á 
gáttini, nýggjum trygdarkrøvum og sparingum, 
sum Landsnet hevur givið møguleika fyri.  
 

 Tutl - 5 min. 

 
Kl. 11.00 Kaffisteðgur  
Kaffi og te er at fáa í forhøllini.  
 
 

Kl. 11.15 Avrik og ætlanir, KT Landsins, Nicolai 
M. Balle, deildarstjóri KT Landsins 
 
Greitt verður frá hvat er avrikað seinasta árið 
og hvørjar framtíðarætlanir eru. Komið verður 
m.a. inn á nýggjan rakstrarsáttmála, sum skal 
gerast við veitarar, kostna og prísmyndil, 
nýggjar stovnar á Landsneti og tankar 
viðvíkjandi Cloud. 
 

 Tutl - 5 min. 

 

Kl. 11.40 Talgilding Føroya, Nicolai M. Balle, 
deildarstjóri, KT Landsins 

Verkætlanin Talgildu Føroyar, sum fór av 
bakkastokki við ársbyrjan, er nú komin væl 
áleiðis í at orða strategi og ætlan fyri talgilding 
av Føroyum næstu árini. Greitt verður frá 
arbeiðinum í verkætlanini. 

 Tutl - 5 min. 

 

Kl. 12.00 Samanumtøka  
Vit taka samanum. Hilmar Høgenni, Leif 
Abrahamsen, Nicolai Balle og Birgir av Steinum 
 
Orðið er frítt til stuttar viðmerkingar 
 
Kl. 12.20 Døgurði 
 
 
 

Um Landsnet: Landsnet er miðsavnað KT tænasta, ætlað øllum almennum stovnum. Endamálið við Landsneti er 
at virka fyri einari effektivari og tryggari KT nýtslu í almennu fyrisitingini. Við at gerast partur av Landsneti, fær 
stovnurin útveitt allan sín KT infrastruktur, og skal ikki sjálvur taka sær av hýsing, backup, trygd á servarum og 
teldum, netsambandi (kaðal og tráðleyst), support, keyp og uppseting av teldum og servarum og keyp av 
standard lisensum. Í Landsneti verður stovnurin partur av einum miðsavnaðum tøkniligum palli, sum ger 
samstarv tvørtur um stovnsmørk munandi lættari. Landsnet verður framhaldandi ment, og stovnurin fær tískil 
eisini tilboð um atgongd til nýggjar tænastur.  


