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Skráin fyri Aðalfundin: 

 1.: Vælkomin 

 2.: Góðkenning av fundarskrá 

 3.: Val av orðstýrara 

 4.: Val av skrivara 

 5. HH: Formansins frágreiðing 

 6. LA: Landsnet komið fyri at vera! 

 7. NB: Mál og ætlanir næstu árini 

 8. BaS: Windows 8 og Office 2013 

 9. NB, ELK og Nema: Sharepoint loysnir í Føroyum 

 10. BaS og Formula: Nýggj tænasta á Landsneti: Lync 

11. DPH: Viðgerð av tutli 

12. BAB: Hvønn veg fara vit á KT-økinum 

13. HH: Samanumtøka 
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1.: Vælkomin 

Hilmar Høgenni, nevndarformaður í Landsneti, bjóðaði vælkomin. 

 

2.: Góðkenning av fundarskrá 

Fundarskráin varð góðkend. 

 

3.: Val av orðstýrara 

Bergur Dam, nevndarlimur í Landsneti, varð valdur til orðstýrara. 

Bergur takkaði fyri álitið og greiddi frá skránni. 

Dánjal Pauli Haraldsen greiddi frá táttinum “Tutl” og praktisku viðurskiftunum hesum viðvíkjandi. 

 

4.: Val av skrivara 

Rógvi Nolsøe, KT Landsins, varð valdur til skrivara. 

 

5.: Formansins frágreiðing 

Hilmar Høgenni greiddi frá virkseminum hjá nevndini í farna ári. 

HH greiddi frá, hví nevndin varð skipað, og hvat endamálið við nevndini er. Hann vísti til grein 1 í 

starvsskipanini fyri nevndina og segði, at nevndin er eitt ráðgevandi ráð og virkar sum eitt slag av 

brúkaraumboðsnevnd. Nevndin verður mannað við upp til 9 limum, sum verða tilnevndir av 

aðalráðunum.  

Limir í nevndini eru: Bjarni Wilhelm (MMR), Heri Joensen (FISK), Bergur Dam (FMR), Sólrun 

Gleðisheygg Joensen (VMR), Hilmar Høgenni (IMR), Jens Godik Højen (AHR/HMR) og Sofus 

Borðoy (LMS). HH varð valdur formaður og BW næstformaður.  

HH greiddi frá, at síðani seinasta aðalfund hevur nevndin havt 12 fundir. HH reksaði síðani føstu 

tættirnir á fundarskránni upp og greiddi frá arbeiðsmannagongdini í nevndini. Hann greiddi frá, at 

nevndin hevur eitt felags Sharepoint site, sum lættir munandi um nevndararbeiði.  

HH greiddi frá, at tað er ymiskt, hvussu ráðini hava skipað seg í mun til KT og nevndi innanhýsis KT-

ráðið hjá IMR sum ítøkiligt dømi. HH helt nevndina vera ein góðan miðil at tryggja stovnunum í 

Landsneti møguleika fyri kunning og samskifti vertikalt í skipanini. HH segði, at samskiftið við 

deildarleiðaran á KTF hevur verið gott, limirnir kenna seg hoyrdar og væl kunnaðar, og nevndi í 

hesum høpi: Innlimingar, tvey-veitara loysnina, lisensir, uppgerð av brúkarum og prísmyndil.  

HH nevndi mál, sum nevndin hevur viðgjørt í farna árið:  

Totalview; fakskipan hjá LMS, Dátueftirlitið vildi ikki góðkenna skipanina, tí mett varð, at brúkarar 

fingu atgongd til trúnaðarupplýsingar. Totalview var óbrúkiligt, nevndin samskifti við Dátueftirlitið 

og fekk tillagað Totalview, so skipanin leyk ásettu lógarkrøv. KTF yvirtók Totalview, sum fór frá at 

vera fakskipan til tilboð frá KTF.  
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Journal, 360: Doculife bleiv til 360, skjalaskrásetingarskipan, sum eigur at vera partur av 

standardloysn. Hetta er ikki einans ein spurningur um at varðveita mentanararv, men snýr seg eisini 

um at tryggja rættarsamfelagið, at tryggja føddum skjølum ævigt lív. 360 skal verða standardurin, men 

er framvegis fakskipan, sum stovnarnir sjálvir hava ábyrgdina av. Hava tryggjað, at øll miðfyrisitingin 

hevur somu avtalu um viðlíkahald og backup av 360 skipan, vit fara nú at samskipa dagføringar, so øll 

verða uppstigað til somu slepping. Eisini er avtala gjørd um Historisk søg, so eldri skjøl kunnu opnast 

við nýggjari skipan. Nevndin hevur arbeitt saman við LSS og aðalstjóraráðnum um at skipa fyri 

ráðstevnu um skjalagoymslu. Arkivfakligt boð uppá journalisering í tí almenna. Ráðstevna útkast til 

EMSH og felags skipan.  

Ikki rokkin mál: Endurskoðan av arbeiðsháttinum hjá nevndini. 

 

6.: Leif Abrahamsen - Landsnet komið fyri at vera! 

LA greiddi frá: Vøkstur í brúkaratalinum, málasetningurin er, at 2300 brúkarar eru á Landsneti innan 

2 ár, hareftir allir almennir stovnar um 3-4 ár. Landsnet konseptið er broytt. 2-veitaraætlanin ger 

innliming munandi lættari, tí KTL eigur ongan infrastruktur. Infrastruktururin var ein forðing fyri 

menningini av landsneti, tað var bæði dýrt og ópraktiskt. Samráddust við Formula og Elektron, um at 

teir veita okkum “eitt landsnet”. Hetta eydnaðist upp á 2 mánaðir. Landsnet er ein liðilig tænasta og 

fysiska plaseringin av Landsneti er ikki avgerandi. 

Budget, skipað undir KT landsins, endamálið er at útveita alment net, veita tænastur, og innlima 

stovnar. Krevja 13 mió. til raksturin av Landsneti, útveitingin kostar 7 mió, gjalda meiri fyri hvønn 

innlimaðan stovn. Úrslitið er 0, ikki javnvág í rakstrinum, gongur útyvir tænastu og menningina av 

Landsneti. Break even er hægri enn talið av brúkarum í dag. Vit veita betri tænastu nú við størri megi, 

vit hava nýmótans kervi, tryggari rakstrartíðir, og vit dublera og hava virtualiserað kervi, vit ætla ikki 

at hækka prísin, tað er eitt týdningarmikið prinsipp at varðveita prísin. Prísurin fyri klientar hækka 

ikki og svara til uml. 11-12 mió., fakservarar. Ætlanin er broyta strukturin í prísinum, at gera ein 

nýggjan prísmyndil, so útrokningarhættirnir hjá okkum og veitarunum samsvara. Tá landsnet varð 

byrjað kostaðu fakservararnir einki, nú kosta teir 2 mió.. Tað kostar 3 mió. at varðveita, 1,2 mió. í 

inntøku, eru í tvístøðu, vit ætla ikki at hækka prísin, men at broyta strukturin so fakservarar verða 

faktureraðir reelt, summir stovnar fara at gjalda meiri og summir minni, vit fara at samskifta við 

ávirkaðu stovnarnar. Vit fáa ikki sett tal á enn, tí vit mugu gera eina meting áðrenn, og síðani melda 

út, vita ikki nóg mikið sum nú er. Boðskapurin er: Vit varðveita somu prísir hóast betri góðsku, tunnar 

og tjúkkar klientar, fakservarar 1.2 mió, vit fara at krevja somu samlaðu upphædd, men gera 

strukturellar rættingar. 

 

7.: Nicolai Mohr Balle - Mál og ætlanir næstu árini 

NB greiddi frá: 2013 er fokus.   

Farna ár: 2 høvuðsavrik: Innliman av Almannaverkinum, sum tvífaldaði virksemi okkara. 

Fyrireikingartíðin var long. DPH tók sær av projektleiðsluni. Stórur stovnur, men verkætlanin gekk 

væl. Skuldu innlima 700 brúkarar, hetta svaraði til eina 70% øking. 350 teldur, 35% øking. 80 

lokasjónir, 100% øking. Á Landsneti eru nú 1700 brúkarar og 1400 teldur. Hetta økti um trýstið á 

helpdesk. 2-veitaraætlanin: Søguliga er Landsnet sjálvrikið, eftir avtalu við Formula. Vit byrjaðu 

samráðingar við veitararnar í sambandi við hýsing og rakstur eftir innliman av Almannaverkinum. 

Samráðingarnar tóku ½ ár, tær vórðu lidnar á sumri 2012. Verksetan av avtaluni, eftir tíðarætlanini 
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skuldi verkætlanin vera liðug pr. 1/2013. Fluttu út úr hølunum hjá Landsapotekaranum, fakservararnir 

vórðu fluttir til Elektron, infrastruktur servararnir vórðu fluttir til FT/Formula. Karmarnir og útgerðin 

eru nú betri og tryggari.  

Strategisk fokusøki 2013:  

1. Innlimingar. Fast á skránni til vit eru komin á mál.  

2. Lync. 

3. Fak-SLA. 

 

NB vísti innlimingarætlan fyri 1. hálvár 2013 og greiddi frá.  

Lync: Greiddi stutt frá Lync. Lync var eftirspurt. Um vit ikki samskipa tað nú fara stovnarnir sjálvir at 

gera tað, vit vilja miðsavna, so raksturin verður bíligari og effektivari. Lync skapar betri fyritreytir 

fyri effektivisering á stovnunum. Vit eru Microsoft fokuseraðir, Lync er væl integrerað við MS 

loysnirnar, sum vit veita, tað er partur av lisenspakkanum sum vit hava. Tilgongd: Pilotætlan á KTL, 

vit fara at taka stovnar við í pilotfasuna. Vænta at bjóða tað sum tænastu í 2013. Ongin rakstraravtala 

enn, tí tað er nýtt, men ætlanin er at bjóða Elektron og Formula raksturin av tí.  

Fak-SLA: Tilgongdin byrjar nú. Mugu fáa lýst í samráð við stovnarnar hvør tørvurin er innihaldsliga. 

Hava ment leist og skjøl. Vænta, at vit eru liðug at orða áðrenn summarfrítíðina. Og fáa avtalu við 

allar stovnar við fakskipanum áðrenn árið er liðið. 

 

8. BaS: Windows 8 og Office 2013 

BaS greiddi frá og sýndi fram Windows 8. Hann metti ikki at orsøk var til at skifta í núverandi støðu 

og helt ikki at ráðiligt var at skifta fyrr enn í fyrsta lagi í øðrum kvartali í 2013.  

Office: Er ikki kompatibult við ávísum forritum, sum vit nýta nú, stavarin t.d.. Verður rullað út í 

fyrsta kvartali í ár.  

Tráðleyst: BaS sýndi nýggja tænastu fram. Tænastan hóskar væl til smærri, mobilar og fyribils 

skrivstovur og heimaarbeiðspláss. Krevur bara internet samband, innbygdur firewall og Landsnet 

samband.  

Supportrakstur: Hvussu nógvar uppgávur vóru í 2012, og hvussu nógvar eru loystar, niðritíð í 2012. 

Greiðir frá virtualisering av fakskipanum og infrastrukturi, málini vóru 0,6 og 0,75, 85% av 

infrastrukturi er virtualiserað og 93% av fakservarum.  

 

 

9. NB, ELK og Nema: Sharepoint loysnir í Føroyum 

DT og NB vísa ítøkiligt www.gjaldstovan.fo. Vildu hava single-sign-on loysn, tað bar ikki til, men 

mann kann innrita gjøgnum heimasíðuna. Vísa funktionalitet, og greiða frá navna- og 

bygnaðarbroytingum. 

http://www.gjaldstovan.fo/
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Tim Wentzlau, Nema: Greiðir frá, at SP er eitt innsatsøki hjá nema. Greiða frá arbeiðstilgongdini til 

nýggja Kunngerðaportalin. Nema vísa nýggja Kunngerðaportalin. Greiðir frá umsitingini av 

Kunngerðaportalinum. Greiðir yvirskipað frá Sharepoint sum datagoymsluplatformi.  

Árna Joensen, ELK: Greiðir frá MiniJournal, journalloysn til bankarnar. Greiðir frá avbjóðingum við 

felags journalskipan. Lyklaorð: Sporbæri, einfeldni og gjøgnumskygni.  

Suni Danielsen: Sýnir journalskipanina fram í praksis. Greiðir frá strukturinum.  

 

10. BaS og Formula: Nýggj tænasta á Landsneti: Lync 

Samanrunnið samskifti, “Skype til fyritøkur”. Piddi Olsen frá formula og BaS sýna Lync fram, greiða 

frá funksjónum og fyrimunum.  

 

11. DPH: Viðgerð av tutli  

Spurningar og viðkomandi svør kunnu lesast her: 

http://gjaldstovan.gov.fo/tanastur/landsnet/adalfundur-i-landsneti/Documents/Tutl%20-

%20Spurningar%20og%20svør.xlsx  

 

12. BAB: Hvønn veg fara vit á KT-økinum? 

KT menning í tí almenna, er torfør at lýsa generelt, 5 súlur: Servaraparturin, net, standardskipanir, 

fak- og serskipanir, hardware og trygd. Møguleikarnir eru nógvir. Fakskipanir eru webapplikasjónir, 

sum kunnu nýtast allastaðni. Hardware fylgir við. Eg síggi fyri mær, at vit fara hava samstarvsamboð 

sum økja um gjøgnumskygnið. Týdningarmikið at taka kompleksitetin frá brúkaranum og veita 

honum tænastur í staðin, t.d. apps, vinnugluggi, borgaragluggi. Sum ítøkiligt dømi kann netbankin 

nevnast, ótryggur á netinum, men tryggur á fartelefonini. Tað verður líkamikið, hvar tú arbeiðir, 

telefonin verður lykilin, og cloudtænastur og gluggar av ymsum slag, sum tillagaðir til brúkaran verða 

miðilin. Tað er bara ein spurningur um, hvussu tað kann stykkjast saman næstu árini. 

 

13. HH: Samanumtøka 

HH takkaði vegna nevndina fyri uppmøting og hugskot og hann segði at hetta verður tikið víðari í 

Landsneti og nevndini. 

 

Fundurin endaði kl. 15.30, um 90 fólk vóru á aðalfundi. 

 

Ref. RN 

http://gjaldstovan.gov.fo/tanastur/landsnet/adalfundur-i-landsneti/Documents/Tutl%20-%20Spurningar%20og%20svør.xlsx
http://gjaldstovan.gov.fo/tanastur/landsnet/adalfundur-i-landsneti/Documents/Tutl%20-%20Spurningar%20og%20svør.xlsx

