
Ábyrgd

1
Tit áttu at sent eitt fólk út á hvønn stovn at hugt at KT-støðuni, mett um 

effektivitet og møguleikar fyri menning

Við 50 stovnum á Landsneti er hetta ein umfatandi uppgáva, sum vit ikki 

hava orku til við núverandi starvsfólkaorku. Limirnir í brúkararáðnum hava 

sum ein av sínum uppgávum, at hava samband við teir stovnar, sum hoyra 

til ta grein teir umboða. T.d. hevur umboðið fyri Heilsumálaráðið (HMR) 

ábyrgd av at umboða tørvin hjá teimum stovnum undir HMR, sum eru í 

Landsneti. Á henda hátt skuldi ynskir og krøvi hjá stovnunum rokkið KT 

Landsins.  Eisini á aðalfundinum er høvi at geva sína meining til kennar, og 

at enda ber altíð til at seta seg í samband við KTL, at fáa ráðgeving um 

okkurt ítøkiligt.

Nicolai

2
Sum ein av minni stovnunum: - ongin support ella uppfylging av verðandi 

KT, sum stovnurin brúkar

Víst verður til svarið í spurningi 1 Nicolai 

3

Ynski um leypandi (og pedagogiska) kunning um status, serliga vandar, 

nýggjar tænastur t.d. Við teldu post 3 hv.mánað.

Link til Helpdesk síðuna, tips um góða atferð

Talan hevur verið um, at gera eitt kunningarskriv við jøvnum millumbilum 

(møguliga hvønn ársfjórðing), har kunnað kann verða um tílík viðurskifti. 

Hetta fara vit at seta á skrá aftur. Meira um hetta seinni. 
Nicolai

4

Ynskiligt at brúkarin fær vitjan av Landsnet. 

Endamál: 

- Tosa um tørv hjá stovninum

- KT útgerð

- avbjóðingar

- møguleikar

- fíggjarlig viðurskifti

Víst verður til spurning 1 Nicolai

5
Tað er størsta avbjóðing: - Samsvar er ikki ímillum játtan til stovn og krøv 

og prísir hjá Landsnet.

Benchmarkingin, sum Gjaldstovan gjørdi síðst ár av prísunum á Landsneti , 

vísti seg at liggja væl undir miðal.

Ein medarbeiðari kostar við overhead -  í miðal einar 400-500 túsund kr. – so 

eitt Landsnetshald kostar umleið eitt prosent av einum medarbeiðara. Tá ið 

hetta verður havt í huga, so er skjótt at brúka 6 túsund kr. í mistari 

arbeiðstíð og o.t. um kt-arbeiðsamboðini ikki eru effektiv. 

Leif
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6 Smáir stovnar hava ikki møguleika at verða javnsettir í almenna geiranum

Tað er eingin ivi um, at tað eru serliga teir smáu stovnarnir, sum heysta 

fyrimunirnar av  Landsneti, tí skuldu stovnarnir sjálvir skipað tær tænastur, 

sum Landsnet veitir, vildi tað kosta nógva ferðir meira

Leif

7
Avbjóðing: Ikki samsvar millum tørv og krøv og játtan til KT- smáir stovnar. 

Prísgivin

Sí spurning 5 Leif

8
Ílgøgujáttan til KT hjá stovnum eins og umvælignarjáttan - Ber tað til? So 

kunndi LN tikið støði til tørv og felags loysnir

Hesin spurningur hevur ikki verið viðgjørdur. Okkara hugsan er tó, at 

skilabest er, at íløgu- og umvælingarjáttan fyri FAK-skipanir liggur best hjá 

stovnunum.

Leif/Nicolai

9
Uppdateringar verða ikki gjørdar av onkrum skjalaskráum, tí mugu tær 

skiftast út. Hvørja skjalaskrá mæla tit til, at stovnurin fær sær

Skjalaskráir er í løtuni ikki partur av tænastunum sum verða veitttar á 

Landsneti, og vit hava tí ikki nakað tilmæli hesum viðvíkjandi. Á 

ársfundinum 2015 var tó eftirlýst at KTL tekur størri leiklut tá talan er um 

skjalaskráir, og hetta fara vit tí at hyggja nærri eftir í næstum.

Nicolai

10 Tørv á light journalskipan til smærri stovnar

Hetta verður tikið til eftirtektar, og farið verður at kannað hvørjir 

møguleikar eru, sum kunnu verða lættir og bíligir at taka í nýtslu hjá smáum 

stovnum. Vit fara at venda aftur hesum viðvíkjandi, helst innan jál. 
Nicolai

11
Verður Total View partur av infrastrukturinum, nú Gjaldstovan er farin at 

brúka TotalView?

Hesin spurningur hevur eisini verið uppi at venda nakrar ferðir, men eingin 

endalig niðurstøða tikin. Orsøkin er tann sama sum fyri 360. Okkara 

raðfesting er tó, at fyrs taka støðu til okkara framtíðar leiklut innan 

journalskipanir.

Nicolai

12

Hví eigur FGJ/KTF ikki 360?

Hví er hetta ikki partur av infrastrukturinum? 

Hvat bíðar FGJ/KTF eftir - Ætlan?

Skal KTL 'eiga' 360 krevur hetta munandi broytingar í virkseminum hjá KTL. 

KTL skal ogna sær førleikar um 360 og tillaga avtalur og mannagongdir við 

stovnar og veitarar. Hetta hevur verið viðgjørt mangan, men enn er eingin 

endalig niðurstøða tikin hesum viðvíkjandi. Støða skal bæði takast til um 

hetta skal gerast, og um tað skal gerast, hvussu skal hetta skipast. 

Nicolai

13 Hvussu við Vaktplan - ONGAN GÓÐAN



HMR eigur Vaktætlanararskipanina og hevur sostatt ábyrgdina og allan 

ræðisrætt av skipanini. Tað er ávíst samskifti millum FMR/Gjaldstovuna og 

HMR um, at Gjaldstovan yvirtekur Vaktætlanarskipanina, tí skipanin er so 

tætt integrerað við Felags lønarskipanina. Hetta er vorðið serliga aktuelt, nú 

Eldrarøktin er flutt út til kommunurnar, og at tað eru aðrir stovnar, sum 

skipa arbeiðið í vaktum, sum eru áhugaðir í skipanini. Men hetta er upp til 

HMR at gera av.

Leif

14 Ger ikki eina signaturskipan alt ov stóra. Hon verður og ring, at stýra.

Signaturloysnin sum vit fara eftir í Talgildu Føroyum er ein einkul loysn, sum 

koyrir á fartelefonum.
Nicolai

15 Er Windows 10 "blindavinarligt?"

MS arbeiða áhaldandi um at betra møguleikan hjá brekaðum at brúka 

Windows. Tað er týðningarmikið at man tryggjar at tey hjálpi amboð, sum 

man brúkar kunnu nýtast saman við Windows 10 áðrenn man uppstigar.

Birgir

16 "Anbefalla" tit, at vit dagføra office pakkan?

Ja. Vit halda tað er óheppið at stovnarnir eru so seinir at taka nýggjar Office 

útgávur í brúk og teir fáa harvið ikki fyrimunirnar við tí teimum nýggju 

útgávunum og tí tað gjalda vit fyri tað. Tað er sjálvandi týdningarmikið at 

kanna um nýggja útgávna riggar saman við teimum skipanum og forritum, 

sum stovnurin brúkar.

Birgir

17 Kann ein stovnur velja Direct Access frá ? Outlook anywhere?

Man skal velja hvørjar teldur man ynskir skulu hava Direct Access

Outlook Anywhere kann ikki avmarkast
Birgir

18 Kemur eykagjald fyri sophos til mobilar eindir?

Nei Birgir

19
Hvussu nógv fólk inni her hava haft virus á mobilari eind? Um 0 er hetta so 

neyðugt?

Allarhelst eingin. Tað er tó sera stórur vøkstur á malware til mobilar eindir, 

serliga Android, so tað er bara spurningur um tíð. Tað snýr seg eisini um at 

verja data og tí eiga vit at verja fartelefonir og aðrar mobilar eindir, líkasum 

vit vit verja teldur, servarar o.t.

Birgir/Dorit

20 Við direct access slepst inn á BSL uttanlands frá?

Nei Birgir

21 Verður møguligt at brúka VPN til og frá t.d. Linux ella mac?

Ja, men fyrst og fremst til veitarar. Ætlanin er at man skal brúka Remote 

Desktop Gateway, sum er terminalservara atgongd frá internetinum.
Birgir



22 Kann One drive for bussines goyma lokalt/offline

Ja tó ikki IOS, Android, Mac OS Birgir

23 Riggar Ransome-ware á Linux?

Higartil finst Ransomware bert til Windows, men av tí at Linux maskinur 

ofta ikki hava antivirus so kunnu tær vera við til spreiða Ransomware
Birgir

24
Bjóða fram virtuellar klientar ? VM-Ware Prallel 

>fyrimunur: Mobil starvsfólk

Virtuellir klientar seta høg krøv til at virtuella umhvørvið og krevur eyka 

licensir, sum hevði gjørt eina slíka loysn dýrari hjá stovnunum at keypa og tá 

stovnurin ikki sleppur undan at keypa teldur og er hetta samla ein dýrari 

loysn. Í hava allir stovnar nógvar góðar møguleikar at vera mobil, Outlook 

Webaccess, Direct Access, VPN, Remote Desktop Gateway, Active Sync, 

Sharepoint og OneDrive

Birgir

25

Hvussu definerar landsnet "TELDEEIND" 

 - mailsamband -(isolera)

 - atongd landsnet

 - annað ?  

Prísir fyri nevnda?

Í Landsnet høpi brúka vit tvey sløg av teldueindum, ein telda (far- ella 

borðtelda) ella ein klænur klientur. Prísir fyri teldueindir o.a. tænastur er at 

finna á http://gjaldstovan.gov.fo/kt-landsins/prislisti/Pages/default.aspx.

Birgir

26 Hvussu við Open Source í landsnet?

Víst verður til svar á ársfundinum, har Nicolai greiddi frá, at KTL ikki av 

sínum eintingum velur at gera eina strategi fyri Open Source. Orøkin er fyrst 

og fremst, at tað ikki eitt generelt ynski frá stovnum sum heild, at vit velja 

hesa leið, og heldur ikki hevur nakað politiskt ynski verið hesum viðvíkjandi. 

Annars er einki til hindurs fyri at stovnar velja Open Source á teirra 

fakskipanum á Landsneti.

Nicolai

27
Skal ein ADMIN vera meira varðin enn ein vanligur brúkari? Kann ein 

vanligur brúkarir inficera eina teldu?

Ja ein admin eigur at vera varin hvat viðkomandi ger á telduni, tí hann hevur 

full rættindi og kann broyta uppsetingina á telduni so hon ikki riggar meir og 

eksekverar hann ein eina fíl, sum er smittað so verður teldan eisini smittað. 

Er brúkarin ikki admin so er lítil møguleiki fyri at brúkarin smittar telduna tí 

at virusin koyrir við somu rættindum sum brúkarin og tá hann ikki er admin 

so fær virusi ikki gjørt nakað serligt um seg.

Birgir



28
Framløgan hjá Birgir - Setir hetta ikki stór krøv til brúkara-atferð.

Hvørji tiltøk gera tit her?

Tað er einkult - starvsfóklini skulu hava somu atferð, sum tá tey eru á 

skrivstovuni.
Birgir

29 Meira pedagogik! SLA, FLASH - fók sita her og spyrja, hvat tit tosa um!

Tað er ein afturvendandi avbjóðing at raka rætta stigið (niveau), so øll 

kunnu fylgja við. Vit mugu taka hetta til eftirtektar og royna at gera okkum 

betur ómak næstu ferð. 

Nicolai

30

>Hví gera alt so stórt?

>Heldur minni eindir.

>Heldur útbyggja

Eru ikki greið yvir hvat sipað verður til. Spyrjarin kann venda sær til Nicolai, 

at útgreina spurningin, um hann ynskir svar
Nicolai

VIÐMERKINGAR frá luttakarum

1
Bæði her og á arbeiðsplássum er 1 boð - lortið skal virka! Alt annað er 

teknikalitetir, sum fólk ikki orka, tíma ella hava tíð at fyrihalda seg til

2
Bjarni - 95% web - slutsetningur púra rætt - men tað eru tit sum skulu syrgja 

fyri at seta hetta í verk!


