
Formansfrágreiðing til ársfundin hjá Landseti  14. februar 2014 

Eg skal sum formaður í brúkararáðnum fyri Landsnet bjóða tykkum vælkomin til henda ársfund fyri 

brúkarar á Landsneti. 

Vit hava heitt á Frankie Jensen um at vera orðstýrara og Maju Josenius Whale um at vera skrivara. 

 

Eg skal í stuttum greiða frá virkseminum hjá brúkararáðnum í farna ári. Aftaná seinasta aðalfund, 

sum varð hildin á Öström 25. januar 2013, skipaði nevndin seg. Eg helt áfram sum formaður,og Bjarni 

Wilhelm helt áfram sum næstformaður. Í nevndini hava verið: 

 Bjarni Askham Bjarnason, Fíggjarmálaráðið 

 Frankie Jensen, Almannamálaráðið  

 Jens Godik Højen, Heilsumálaráðið 

 Bjarni Wilhelm, Mentamálaráðið  

 Heri Joensen, Fiskimálaráðið 

 Gunnleyg Árnafjall. Vinnumálaráðið 

 Petur Petersen, Løgmansskrivstovan 

og fyri nú avtikna Innlendismálaráðið,  eg sjálvur. 

Tað eru framdar nakrar innlimingar í farna ári, Kærustovnurin, Strandfaraskip Landsins, Sjóndepilin, 

Jarðfeingi, Hagstovan og Sjóvinnufyrsitingin. Higartil hevur verið nógv orka verið brúkt til innlimanir, 

men frameftir verður minni dentur lagdur á innlimanir. Hetta kemur Nicolai Mohr Balle, sum er 

deildarstjóri á KT landsins inn á seinni,  tá hann fer at greiða frá komandi ætlanum hjá KT landsins. 

Nevndin hevur í farna ári hildið 11 fundir, og hava hesir vanliga verið hildnir 3. fríggjadag í 

mánaðinum. Nevndin nýtir framvegis eina SharePoint síðu til fundirnar, har allar fundarfráboðanir, 

fundarfrásagnir og tilfar er tøkt. 

Vit eru í farna ári komin á mál við at fáa dagført starvsskipanina fyri brúkararáðið fyri Landsnet. 

Starvsskipanin varð endaliga undirskrivað av landsstýrismanninum og aðalstjóranum  1. februar 

2014. 

Nevndin hevur nú broytt heitið til brúkararáð, og hesin fundurin verður ikki longur kallaður 

aðalfundur, men ársfundur. Fundurin er tó framvegis fyri allar brúkarar á Landsneti. Nýggju heitini 

eru meira í tráð við endamálið og  virksemið okkara. Her kann skoytast uppí, at KT fyrisitingin eisini 

hevur broytt navn til KT-Landsins. 

Høvðusuppgávan hjá brúkararáðnum er nú sum áður:  

”At ráðgeva leiðsluni á KT Landsins, innan skipan og stýring av Landsneti, herundir vavið av 

tænastunum, prísáseting, bygnaðarlig viðurskifti, útveiting og KT trygd. Harumframt virka limirnir í 

brúkararáðnum og brúkararáðið sum umboð fyri einstøku greinirnar (stjórnarráð við stovnum), sum 

eru partar av Landsneti” 



Ráðið kemur framvegis at hava 8 limir, eitt umboð fyri Løgtingið og stovnar tess koma afturat, 

samstundis sum miðfyrisitingin er vorin eitt stjórnarráð minni. 

Ásetingarnar um hvør kann møta á ráðsfundum er eisini víðkað við hesi orðing, sum er skoytt uppí § 

5 stk. 4:  

“Eru evni á skránni, har vitan og førleikar frá øðrum starvsfólkum í stjórnarráðnum, ella á stovnum 

knýtt til eitt stjórnarráð, kunnu gagna viðgerðini, kunnu hesi starvsfólk møta á fundi saman við limi 

ella umboðandi eitt stjórnarráð.” 

3. oktober seinasta heyst skipaðu vit, í samstarvi við Landsskjalasavni fyri stórfundi, við heitinum 

‘Talgild fyrisiting –Talgilt arkiv’,  

Endamálið við stórfundinum var:  
 
- at fáa innlit í avbjóðingar og møguleikar við talgildari varðveiting,  

- at fáa innlit í talgilda fyrisiting, skráseting og varðveiting í Føroyum, og  

- at orða eina strategi fyri talgilda fyrisiting og varðveiting í Føroyum.  
 
Á fundinum luttóku aðalstjórar og fakfólk við innliti í talgilda fyrisiting og talgilda varðveiting. 
Umframt at fáa lýst støðuna í Føroyum, lýsti m.o. íslendski tjóðskjalavørðurin og danski 
ríkisskjalavørðurin støðuna í grannalondum okkara og møguleikarnar fyri samstarvi. 

 
Á fundinum varð m.a. víst á, at í einum samfelag sum tí føroyska, har fyrisiting fyllur lutfalsliga nógv, 

er varðveiting av fyristingarligum skjølum av serliga stórum týdningi. Við at skjalprógva tær 

fyrisitingarligu avgerðirnar/gerðirnar, tryggja vit ikki bert grundarlagið undir framtíðar søguskriving, 

men vit tryggja eisini tey rættindi og tær skyldur, sum hin einstaki og myndugleikar hava mótvegis 

hvørjum øðrum. Harvið fáa vit eitt trygt og rættvíst samfelag. Varðveiting av fyrisitingarligum 

skjølum er sostatt ein av grundarsteinunum undir nútímans rættarsamfelagnum. 

Á fundinum varð eisini víst á, at sjálvt um talgild fyrisiting er bæði effektivari og betri enn 

pappírsfyrisiting, so eru skjølini (t.e. prógvini) í talgildari fyrisiting ikki líka løtt at tryggja ella 

varðveita. Í hesum sambandi eru tvey viðurskifti, sum hava týdning: 

1) at varðveiting og mannagongdir verða partur av skrásetingarskipanini frá byrjan, t.e. áðrenn 

skjølini verða til, og 

2) at tað við jøvnum millumbilum verður kannað/tryggjað at (talgildu) skjølini eru tøk og lesilig. 

Samanumtikið varð sostatt víst á týdningin av og samanhangin millum góðan fyrisitingarsið og góðan 

varðveitingarpolitikk. Samstundis varð víst á, at góð fyrisiting og trygg varðveiting innan skjalasavns-

økið eru fortreytir fyri einum vælvirkandi og rættvísum samfelag. Harafturat varð eisini staðfest, at 

størsta avbjóðingin hjá Landsskjalasavninum og fyrisitingini í Føroyum er at tryggja framtíðina, heldur 

enn at varðveita fortíðina. 

Fundurin staðfesti, at øll fyrisitingin hevur ábyrgd av at fremja góðar fyrisitingarsiðir og at tryggja síni 

skjøl. Hinvegin var semja um, at tað er Mentamálaráðið, ið hevur ábyrgd av at byrja tilgongdina til 

varðveiting av upprunatalgildum skjølum. Eisini var víst á, at tað er Landsskjalasavnið, sum í 

gerandisdegnum varðar av varðveiting, og hevur servitan innan økið. 



Ábyrgdin er okkara í felag, men bólturin liggur í løtuni hjá Mentamálaráðnum, sum hevur biðið 

Landsskjalasavnið koma við einum tilmæli í vár. 

Av málum, sum hava verið viðgjørd og kunnað hevur verið um, kann eg nevna: 

 360 

 Mínboks 

 Lisensir 

 Samstarv um nýtslu av Sharepoint  

 SharePoint 2013 

 Standadisering av  signaturum 

 Cloudloysn til almenn skjøl 

 Tráðleysa netið 

 Lync 

 Benchmarking 

 Nøgdsemiskanning 

 Felags HR-skipan 

 Restore 

 Tøknilig avbjóðing í sambandi við samanlegging og avtøku av stovnum,  

 Readspeaker 

 Upprudding av dáta  

Og ikki minst prísmyndilin, sum hevur verið viðgjørdur fleiri ferðir, og hevur ráðið havt 

møguleika fyri ávirkan og sett síni fingramerki á myndilin. Sjálvan myndilin kemur Nicolai at 

greiða frá seinni. 

Samanumtikið má eg staðfesta, at vit hava havt eitt sera gott samskifti við deildarleiðaran. Eg 

haldi, at eg við vissu kann siga fyri ráðið, at vit kenna okkum bæði væl kunnaði og hoyrd, og 

hevur kunningin eisini í stóran mun verið nýtt til at fáa íblástur frá ráðnum til tey mál, sum 

arbeitt hevur verið við.  

Komandi nevnd verður mannað soleiðis: 

 Hans Albert Hansen, Fíggjarmálaráðið 

 Hilmar Høgenni, Almannamálaráðið  

 Jens Godik Højen, Heilsumálaráðið 

 Bjarni Wilhelm, Mentamálaráðið  

 Heri Joensen, Fiskimálaráðið 

 Gunnleyg Árnafjall. Vinnumálaráðið 

 Petur Petersen, Løgmansskrivstovan 

 Løgtingið nevndarlimur ikki tilnevndur 

 

Takk fyri, at tit lýddu á. 

Hilmar Høgenni, formaður 


