
Formansfrágreiðing til aðalfundin fyri LandsNET 25. januar 2013 

Eg skal í stuttum greiða frá, hvat nevndin hevur tikist við í farna ári. Fyrst er tað kanska upp á 

sítt pláss at siga eitt sindur um, hví vit eru her og endamálið við nevndini. Tað er kanska ikki 

heilt rætt at kalla nevndina fyri nevnd, og hetta, vit halda í dag, fyri ein aðalfund. Tí hyggja 

vit at § 1 í starvsskipanini fyri nevndina fyri LandsNET er ásett, at:  

“Nevndin hevur sum høvðusuppgávu at ráðgeva leiðsluni fyri LandsNET innan skipan og 

stýring. Herundir vavið av tænastum, prísáseting, bygnaðarlig viðurskifti, útveiting og KT 

trygd. Harumframt virka nevndarlimirnir og nevndin sum umboð fyri einstøku stovnarnar, 

sum eru partur av Landsneti.” 

Nevndin kann vera mannað við upp til nýggju limum. Limirnir verða tilnevndir av 

aðalráðunum. Í sambandi við seinasta aðalfund vóru 7 tilnevnd sum limir í nevndini fyri 

LandsNET: 

Fyri Mentamálaráðið Bjarni Wilhelm,  

Fyri Fiskimálaráðið Heri Joensen, 

Fyri Fíggjarmálaráðið Bergur Dam,  

Fyri Vinnumálaráðið Sólrun Geðisheygg,  

Fyri Innlendismálaráðið Hilmar Høgenni,  

Fyri Almannamálaráðið og heilsumálaráðið  Jens Godik Højen og  

Fyri Løgmansskrivstovuna Sofus Borðoy. 

Á fyrsta fundi eftir aðalfundin skipaði nevndin seg við mær, sum formanni og Bjarna Wilhelm 

sum næstformanni. Seinasti aðalfundur var hildin 16 november 2011, og hevur nevndin 

síðani aðalfundin hildið 12 fundir. Fastur fundardagur hevur verið 3. fríggjadagur í 

mánaðinum. 

Føst skrá er til fundirnar 

1. Góðkenning av fundarfrágreiðing frá seinasta fundi 

2. Innkomin mál frá nevndarlimunum 

3. Kunning frá deildarleiðaranum fyri KT-fyrisitingina 

4. Ymiskt 

Á fyrsta nevndarfundi í 2012 var eina Sharepoint síða til nevndarfundir tikið í brúk, har 

fundarinnkallingar og samskifti um fundarskrá, fundarfrágreiðingar og annað tilfar til 

nevndarfundirnar hevur verið og er tøkt. Hetta hevur lætt um og gjørt nevndararbeiðið nógv 

smidligari, mál til fundirnar eru tískil sum oftast løgd inn á fundarskránna áðrenn fundirnar 

so høvi hevur verið til at fyrireika seg til hesi mál. Deildarleiðarin á KT-fytisitingini luttekur á 



øllum fundum líka eins og KT-fyrisitingin er skrivstova hjá nevndin og skrivari á 

nenvdarfundum. 

Hvussu ráðini sjálvi hava skipað seg við KT- samskifti millum ráð og stovnar er ymiskt. Fyri 

Innlendismálaráðið kann eg nevna, at vit hava eitt KT-forum, har vit hittist av og á, ikki so 

regluliga sum nevndin, men allir stovnar undir ráðnum hava verið við, eisini teir, sum enn ikki 

eru innlimaðir í LandsNET. Fyri mín part má eg siga, at hetta hevur verið ein góður máti at 

tryggja kunning bæði niður og upp í skipanini. 

Taka vit føstu skránna úr seinna enda, hava undir punktinum ymiskt mest verið brákomnir 

spurningar til og frá KT-fyrisitingini og síðani evnir og punkt at viðgera á komandi fundum. 

Viðvíkjandi kunning frá deildarleiðaranum er nógv av hesum sovorðið sum Leif og Nicolai 

partvís koma inn á seinni, so eg skal ikki taka so nógv av tí við her, men samanumtikið má eg 

staðfesta, at vit hava havt eitt gott, fyri ikki at siga sera gott samskifti við deildarleiðaran, og 

haldi eg, at eg kann siga fyri nevndina, at vit kenna okkum bæði væl kunnaði og hoyrd, og 

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

arbeitt hevur verið við. Av málum sum ofta hava verið kunnað um, kann eg nevna:  

Innlimingar, tvey-veitara loysnin, licensir, uppgerð av brúkarum og prísásetingarfrimil. 

Av málum, sum nevndin hevur tikið upp og nýtt tíð uppá, kann eg fyrst nevna TotalView: 

Fyri einum ári síðani var TotalView ein fakskipan burturav sum Løgmansskrivstovan umsat 

fyri ein rættuligan stóran bólk av brúkarum, og vit høvdu ein stóran trupulleika, tí at 

Dátueftirlitið ikki vildi góðkenna TotalView soleiðis, sum vit høvdu valt at nýta skipanina. 

Hetta var grundað á, at Dátueftirlitið metti, at skipanin gav brúkarum atgongd til ávísar 

trúnaðarupplýsingar hjá øðrum brúkarum. Í fyrstuni vildi Dátueftirlitið bert góðkenna, at 

brúkarar høvdu atgongd til uplýsingar, um aðrar brúkarar vóru tøkir ella ikki. Ein støða, sum 

hevði gjørt TotalView óbrúkiligt í stóran mun, samstundis sum brúkararnir høvdu fatað hetta 

sum eitt stórt afturstig. Aftan á drúgt samskifti góðkendi Dátueftirlitið eitt uppskot, har allar 

stemplingar hjá teimum einstøku brúkarunum vóru samlaðar í 10 støður, sum øll kunnu 

síggja. Eitt afturstig kunnu vit kanska siga, men eg haldi, at tað hevur stóran týdning at 

minnast til, at vit nú hava eina skipan, sum avvarðandi myndugleiki hevur mett lýkur 

lógarinar krøv í sambandi við trúnaðarupplýsingar, og er hetta eitt gott grundstøði til at 

koma víkari, at seta sær mál og ynskir til, hvat vit vilja hava í komandi sleppingum.  

KT-fyrisitingin hevur eisini yvirtikið TotalView frá Løgmansskrivstovuni, og tískil verður í 

framtíðini ikki talan um eina fakskipan, men eitt av teimum tilboðum, sum liggja í  pakkanum 

frá KT-fyrisitingini. 

Eitt annað evni, sum hevur verið viðgjørt á næstan øllum fundum, er elektronisk 

skjalaskráseting og journalskipanin 360, sum flestu av okkum brúka.  



Síðst í 1990’unum fór øll miðfyrisitingin saman um at nýta skjalaskrásetingarskipanina 

DocuLive. DocuLive bleiv seinni til 360. Tá  landsNET  var stovnsett, gjørdist hetta ein 

fakskipan, sjálvt um ein kann siga, at ein skjalaskrásetingarskipan hjá einari almennari 

miðfyrisiting sjálvandi eigur og átti  at verði ein partur av einari standard KT-loysn. 

Góðar skrásetingarskipanir og góður skrásetingarpolitikkur innan almennu umsitingina er 

ikki einans ein spurningur um, hvussu vit varðveita felags mentanararvin. Hetta er í vaksandi 

mun ein spurningur um, hvussu vit tryggja skjøl, ið hava fyrisitingarligan og rættarligan 

týdning fyri einstaka borgaran eins væl og myndugleikar - bæði nú og fyri framtíðina. Stutt 

sagt: hvussu tryggja vit rættarsamfelagið? Og hvussu tryggja vit mentanararvin?  

Í skjalaskrásetingarhøpi er ikki talan um, hvussu vit gera við skjøl frá vøggu til grøv, men 

heldur hvussu vit tryggja føddum skjølum ævigt lív. 

Støðan í dag er, at øll miðfyrisitingin hevur somu skjalaskrásetingarskipan 360⁰. 360⁰ verður 

tó ikki roknað sum partur av standard veitingini frá LandsNET, men hevur støðu sum 

fakskipan, ið ráð og stovnar sjálvi hava ábyrgd av. Umframt at talan ikki er um felags skipan, 

hevur  360⁰ verið nýtt í ymsum útgávum og sleppingum.  

Við miðvísum arbeiði við KT-fyrisitingini sum toghaldara, hava vit nú tryggjað, at øll 

miðfyrsitingin hevur somu avtalu um viðlíkahald og backupp av 360⁰ og at øll eru ella eru um 

at verða uppstigað til somu slepping av 360⁰. Næsta stig verður at savna okkum vitan til at 

vera før fyri at seta tey røttu krøvini til eina komandi felags skjalasavnsskipan hjá LandsNET. 

Nevndin hevur arbeitt saman við Landsskjalasavninum og hevur frá Aðalstjórunum fingið 

undirtøku fyri at skipa fyri eini ráðstevnu um talgilda umsiting. Í uppruna ætlaðu tilgongdini 

hava vit fingið sett tvey flugubein, tey eru: 

 avtala um viðlíkahald og backupp av 360⁰ 

 felags uppstigan til nýggjastu slepping av 360⁰ 

 sum eyka flugubein kann eg nevna avtaluna um “Historisk Søg” sum ger, at eldri 

útgávur av DocuLive verða tøkar í 360, t.e. at vit ikki fara at hava tørv á at hava fleiri 

skipanir koyrandi fyri at hava atgongd til eldri talgild skjøl 

 

 Í heyst skipa vit saman við Landsskjalasavninum fyri eini ráðstevnu um talgilda 

umsiting 

–. Endamálið við hesi ráðstevnu er: 

 at fáa innlit í og yvirlit yvir bygnaðarligu og tøknuligu broytingarnar, ið eru hendar 

innan tað almenna 

 at geva eitt arkivfakligt boð uppá, hvussu broytingarnar ávirka varðveitingarháttin 

hjá tí almenna 



 at geva fólki innlit í, hvussu ein leggur til rættis  og arbeiðir við EMSH-skipanum  

(Elektroniskum Máls- og Skjalahandfaringar-skipanum) og øðrum KT-skipanum 

 at geva íblástur til ætlað útboð av felags EMSH-skipan hjá LandsNET  

Rástevnan skal geva okkum íblástur og vitan at fyrireika útboð av komandi 

skjalaskrásetingarskipan til LandsNET. 

 

Eitt av fyrstu, málunum, sum nevndin tók upp, var at endurskoða starvsskipanina, 

men nevndin er ikki komin á mál í hesum arbeiði. Arbeitt hevur eisinini verið við at 

orða eitt uppskot til strategi fyri KT hjá tí almenna. Hetta arbeiðið er ikki liðugt enn, 

og ætlandi verður hildið áfram við hesum í komandi nevndarskeiði. 

 

Takk fyri 


