
Ársfundur hjá Landsneti í Norðurlandahúsinum, fríggjadagin 24. mai 2019 kl. 11:45 - 15:00 
 
Ársfundurin byrjaði kl. 11.45 við at luttakarar kundu fáa sær smyrjibreyð í Klingruni og kaffi, te og smákøkur 
omaná. Okkurt um 90 fólk vóru møtt á fundinum.  

Fundarstjóri, Durita Hansen, Samskiftisfólk, Talgildu Føroyar 
Durita kunngjørdi skránna fyri fundin og segði, at farið var frá gulum seðlum (post-it) til talgilt tutl. So 
viðmerkingar og spurningar, kundu setast á slido.com #landsnet, og at Randi Á. Jakobsen var skrivari. 

Vælkomin, Leif Abrahamsen, stjóri á Gjaldstovuni 
Leif byrjaði við at Gjaldstovan varð 80 ár í ár, og at 10 ár eru síðan, at Landsnet (KT Landsins) varð partur av 
Gjaldstovuni. Greiddi frá, at Føroyar vóru illa fyri búskapar- og vinnuliga, áðrenn danska stjórnin og føroysku 
myndugleikarnir í 1938 blivu samd um at stovna eina fyrisiting til m.a. at umsita inntøkur og útreiðslur hjá 
Føroyum. 1. apríl 1939 varð so Gjaldstovan (Færøernes Oppebørselskontor) sett á stovn. Greiddi frá 
umstøðunum á Gjaldstovuni á Kongabrúnni, og hvussu nógv betri umstøðurnar eru í dag hjá Betri samtakinum 
á Kongabrúnni. 
 
Annað frambrot, ið nevnt varð, er, hvussu nógv lættari tað er at fáa upplýsingar “til tíðina í dag” í mun til fyrr, 
skattauppgerðirnar hjá TAKS er eitt dømi. 
 
Tosaði um, hvussu m.a. talgilding kann verða við til at betra um ferðslutrygdina. Hvussu myndir kunnu verða við 
at fækka um ferðsluóhapp, tá forrit greina myndirnar og ávara í góðari tíð um at sannlíkindi fyri at ferðsluóhapp 
henda. Kann gera, at tilbúgvingin kann koma skjótari á staðið og geva myndugleikunum ábendingar um at 
broyta veganetið, so tað verður tryggari.  
 
Nevndi ráðstevnu, ið SamFelagið skipaði fyri. Kári Holm Johannesen tosaði um hvørjar arbeiðsuppgávur verða 
talgildar í framtíðarsamfelagnum. Í práti við dóttir sína um kommunulæknar, kom evnið inn á talgilding umvegis 
sensorar á fartelefonum og um møguleikan fyri persónligari  tá flest øll ganga við snildtelefon. Vóru ikki samd, tí 
hon metir, at kommunulæknar altíð mugu hava samband við sjúklingarnar. 
 
Ársfrágreiðing, Frankie Jensen, formaður í Brúkararáðnum 
Greiddi frá hvat brúkararáðið fyri Landsnet er sambært §1. Síðan seinasta ársfund hevur brúkararáðið haft 9 
fundir. Fyrsti fundur 1. juni 2018 skipaði ráðið seg. 15/06, 24/08, 21/09 kvartárlig fíggjar- og rakstrarstøðu, 
06/12-18. 18/01, 15/02, 29/03 og 03/05-2019. Hakking er eitt av málunum, ið hevur verið fleiri ferðir á skrá, 
m.a. í sambandi við at fo-umsitingin varð hakkað. Í framløguni sæst hvørji onnur mál hava verið á skrá. 
 
Stjórnarráðini hava ikki øll boðað frá, hvør skal verða limur í brúkararáðnum. Tey, sum ikki hava boðað frá, eru 
SMR og FISK, hini eru: 
 

Stjórnarráð Limur   Varalimur 
 
AMR  Frankie Jensen  Jón Sjóstein 
FMR  Torbjørn Lisberg  Sigurdjón Jónsson 
HIMR  Hilmar Høgenni  Hansa Sørensen 
MMR  Gundur Mortensen Hjalmar Hansen 
UVMR  Gunnleyg Árnafjall Sólrun Gleðisheygg 
LMS  Flóvin Eidesgaard  Sofus Borðoy og Mortan Hentze 
KF  Lars Larsen Black 
Óheftir  Sólgerð Magnusdóttir 

 
 
 
KT Landsins, Birgir av Steinum, deildarstjóri, KT Landsins  



Avrik seinasta árið, útboð av dátusamskifti, støðan í Landsneti, nýggjar bíligari lisensavtalur, tí KTL nú er partur 

av Statens Indkøb og nýggjar tænastur, ið kunnu væntast næsta árið. Av nýggjum tænastum, ið ætlanin er 
at bjóða, eru felags skjalahald, ið Dánjal greiðir frá, og dátugrunnahotell. 
 
Ætlandi er útboð av Landsneti, trygd á mobilum eindum og nýggj telduskeið á synergi.fo í samstarvi við KT 
Landsins. 
 
Birgir var glaður um at síggja nógv nýggj fólk og takkaði brúkararáðnum fyri gott samstarv. Limaskapurin í 
Statens Indkøb sparir á leið ½ mió. í útreiðslum. Cloud ger tað lættari at umsita brúkarar, og kann verða ein 
sparing fyri KTL. Teams er eitt gott og sterkt amboð. Útboð 13. juli 2018, og avtalan galdandi frá november 
2018 og 3 ár fram. 180 sambond. Sparingin er einar 3 mió. yvir 3 ár. 
 
Lættir brúkarar: Serliga eldraøkið og Landsverk. Kunnu eisini vera dekkarar á SSL. Nú ber til at hava lættar 
brúkarar. T.e. atgongd til avmarkaða Office pakka, fíluservarar o.a.  
Innlimingar: Familjufyrisitingin, 10 brúkarar. Ætla at seta seg í samband við aðrar stovnar, so onkur innliming 
verður nokk næsta skeið. 
Billing: Facefift so lættari at síggja broytingar. 
Grannskoðan: Eini tvey ting ið eiga at verða broytt skjótt. 
Fyskiroyndir og tilvitan: Gjørt royndir á 6 stovnum og ymiskt hvussu teir kláraðu seg. Fyska verður nógv brúkt í 
365 skipanini. 
Uppsitganir: M.a. teldupostskipanin og skipan til brúkaraupplýsingar. 
Felags skjalhald: Journalskipan. Forkanning gjørd av stovnum og verið á vitjan hjá framleiðaranum. Dánjal, ið 
hevur staðið fyri hesum, kemur seinri at siga meira um tað. 
Office 365: Teams, Onedrive og Cloud 
Útboð av landsneti: Standa á einum vegamóti. Avtalurnar ganga út í ár, so vit skulu samráðast av nýggjum. 
Trygd á fartelefonum og teldlum. Skipan í Office 365, ger at tað “bara” eru dátur, ið t.d. teldupostskipanini. 
SQL tænasta og hotell: Dátugrunnatænastur  
Skeið í Office 365: 3 ymisk skeið, fyri bólkar og einstaklingar. 
WizDom: Almannaverkið, Gjaldstovan og Umhvørvisstovan brúka hesa skipan í dag. SSL verður møguliga næsti 
stovnur. 
Sjálvvirkandi teldupostundirskriftir: Er nú frá sentralari skipan, so brúkarin fær teldupostsignatur sjálvvirkandi. 
 
Fleiri upplýsingar eru í framløguni hjá Birgir sum notur. 
 

TEAMS, Sólrun Foldbo, fakligur stjóri, Gigni 
Sum innleiðing til Teams greiddi Sólrun frá, hvussu ein ananasskerari verður brúktur. Við einum vanligum knívi, 
er ikki eins lætt fáa eina “pent” útskorna ananas, men við ananasskerara, fær man altíð ein pena frukt. Greiddi 
síðan frá, hvat Gigni er, og hvat tey gera. Við hesum vildi hon vísa á, at tað er nógv lættari hjá teimum nú, 
aftaná tær eru farnar at brúka Teams, tá tað altíð var neyðugt at senda teldubrøv. Tær (heilsusystrarnar) 
møtast 4 til 6 ferðir um árið, har allar møtast á sama stað. Møtast tær oftari í nøkrum økjum, har tað ber til. 
 
Sólrun vísti síðan hvussu tey brúka Teams. M.a. hvussu tey brúka bólkarnar, har tey hava fingið stovna bólkar til 
tey ymisku arbeiðsøkini. Dømið, ið hon vísti okkum, var smábarnaøkið. Har kunnu tær, á líknandi hátt sum í 
msn og facebook bólkum, taka myndir av tí sum tær síggja, og spyrja allar, ið eru í sama arbeiðsbólki, um tær 
kunnu siga, hvat hon kann/skal gera við viðkomandi trupulleika. 
 
Við Teams er gjørligt at savna alt tilfar/kunning eitt stað, so allar nýggju, hava alt dagførda tilfarið á einum stað. 
  



Skjalahald sum tænasta í Landsneti, Dánjal Samuelsen, KT ráðgevi, KT Húsið 
Hvat er støðan á forkanningini, og hvat er næsta stig. 
Forkanning: Samtaksloysn fyri teir stovnar sum koyra við journal Public 360, m.a. viðvíkjandi persónsdátalóg. 
GDPR: Krøv, nøkur av høvuðspunktunum og meira kann lesast í framløguni. 
Grundarlag: M.a. vantandi, formlig trygdarviðurskifti viðvíkjandi Public 360 og persónsdatalógini frá 2002 og 
avhenda til Tjóðskjalasavnið. 
 
Høvuðsendamálið er/var at kanna, um grundarlag er fyri at stovnseta ein verkætlan til samtaksloysn fyri felags 
skjalhald. 
 
Bygnaður: Í dag eru 26 innleggingar á landsneti og eingin felags leistur. 
Forkanning: Várið hevur verið brúkt til at tosa við stovnar og ráð. Kravfesting og støðutakan. 
Yvirskipaður leistur: Standardskipan, ið KT Landsins varðar av. 
Fyrimunir: Einfald og gjøgnumskygdur prísmyndil og bíligari og lættari, bæði at koyra stovnar sundur og leggja 
saman. Vitanardeiling millum stovnar og dupultarbeiði hvørvur viðvíkjandi felags grundardátum.  
 
Samanumtikið: 
 
Frá skipan við nógvum stovnum, til Skjalhald sum tænasta á Landsnet. Hetta verður ein leistur, har Gjaldstovan 
verður ovasti myndugleiki fyri felags skjalhaldið, og tað tekniska verður hjá KT Landsins. 
Á síðu 8 á framløguni, sæst hvussu ein felags samtaksloysn kann síggja út. 
 
 
Nýtt KT trygdarrundskriv, Bjarni Askham Bjarnason, aðalstjóri, Fíggjarmálaráðið 
Bjarni Askham Bjarnason og Marjun Jacobsen greiddu frá rundskrivinum um KT trygd í Føroyum. Arbeiðið 
byrjaði í 2013. KT trygd kann IKKI útveitast. Tað er leiðslan á stovninum, ið eigur KT trygdina. Stórur tørvur á 
reglum um KT trygd.  Rundskrivið var til hoyringar frá november 2016 - januar 2017.  Marjun segði m.a. at tá 
talan er um eitt rundskriv, so er tað í veruleikanum eini tænastuboð frá Fíggjarmálaráðnum til stjórnarráðini og 
stovnar landsins. Tað er ikki ein vegleiðing, men eini tænastuboð sum eru bindandi, og sum skulu fylgjast. Eisini 
hava vit eina lóg um viðgerð av persónsupplýsingum. Ein lóg er, sum kunnugt, á einum hægri stigi enn eitt 
rundskriv, og tí er rundskrivið um KT trygd galdandi afturat persónsupplýsingarlógini. KT rundskrivið snýr seg 
um KT trygd í breiðum høpi,  og stovnarnir skulu minnast til, at persónsupplýsingarlógin eisini skal haldast. 
 
Munurin millum gamla rundskrivið frá 2007 og nýggja er m.a. at 

1. stovnarnir hava eina upplýsingarskyldu mótvegis Fíggjarmálaráðnum um trúnaðarupplýsingar, sum ikki 
liggja í Føroyum. 

2. stovnarnir, sum hava upplýsingar, ið eru serliga týðandi fyri føroyska samfelagið hava hægri KT 
trygdarkrøv. Yvirlit yvir hesar stovnar verður lagt út á heimasíðuna hjá Fíggjarmálaráðnum, fmr.fo, og 
verður sostatt alment. 

3. skoðanin av hesum stovnum verður gjørd av einum KT grannskoðara, við viðkomandi royndum og 
útbúgving, og skal góðkennast av Fíggjarmálaráðnum. 

4. stjórarnir á stovnunum skulu kunna avvarðandi ráð um trygdarstøðuna, og stjórnarráðini skulu síðani 
kunna Fíggjarmálaráðið. Krav er, at neyðug tiltøk verða sett í verk í mun til viðmerkingarnar frá 
grannskoðanina. 

5. Tað er ein fráboðanarskylda, har stovnar skulu boða Gjaldstovuni frá, um álvarsligar KT 
trygdarhendingar frá internetinum (t.d. álop, hakking, virus). 

Um persónsupplýsingar eru útflýggjaðir av órøttum, skal Dátueftirlitið hava fráboðan. 
 
Meira kunning, til allar føroyingar, har eisini ber til at lesa um samstarvið millum Føroya Politi, Føroya tele og 
Gjaldstovuna, er á kt-trygd.fo. 

https://www.kt-trygd.fo/


Fysking í Føroyum, Bjarni Fríðberg, KT Landsins 
Bjarni fór undir at arbeiða við fysking í sambandi við útbúgvingina og greiddi frá, hvussu hetta kann verða 
broytt, um føroyskt verður við í Google Translate. 
 
Vísti dømi hvussu hetta kann verða gjørt og hví. M.a. við teldubrøvum og sms’um fyri at fáa pengar og loyniorð 
frá persónunum. 
 
Sær út til, at nógv størsti parturin at øllum hakking byrjar við fysking. Mett verður at NotPetya kostaði Mærsk 
yvir $300 mió. Føroyar verða sjáldan raktar, og kann tað vera orsakað av føroyskt ikki er við í Google Translate? 
 
Leiðreglur fyri hvussu tú ansar eftir, áðrenn tú svarar/trýstir á leinki.  
 
Dømi um teldubræv í Íslandi, har ein hevði fingið fráboðan um at møta á eini løgreglustøð, og varð biðin um at 
trýsta á leinki fyri at skráseta ymiskar upplýsingar.  
 
Bjarni hevur skriva notur til sína framløgu. 
 
 
Samanumtøk 14:45 – 15:00 
Durita las nakrar av settu spurningunum, ið vórðu svaraðir í salinum. Allir spurningarnir og svarini, verða at løgd 
út heimasíðuna hjá Gjaldstovuni saman við tilfarinum frá fundinum. 


