
Viðgerð og niðurstøður eftir hoyringsfundi um Talgildan Samleika 
 

Eftir hoyringsfundirnar sum vórðu hildnir 24. og 28. oktober 2016, hevur verkætlanarbólkur og stýrisbólkur 

fyri verkætlanina viðgjørt og tikið støðu til tey evni, sum ikki vóru svaraði á fundinum. Harumframt vóru 

onnur týðandi evni viðgjørd og støða tikin til. Niðanfyri eru hesar niðurstøður lýstar nærri:  

 

Evni frá hoyringsfundum 
Verkstova um lóg og trygd: Uppskot var frammi um at hava eina felags verkstovu um lógarverkið kring 

talgilda samleikan fyri veitarar. 

Niðurstøða: Talan er um eitt gott hugskot, og hetta verður tí tikið við í tíðarætlanina fyri verkætlanina.  

Hvussu verður tryggjað, at veitarar liva upp til krøvini í útboðnum: Av tí at talan var um veiting av einari 

loysn, sum eingin – hvørki kundi ella veitarar – hava stórvegis royndir við, varð spurt inn til, hvussu tryggjað 

verður at veitarar kunnu veita tað teir lova. M.a. varð nevnt at gera skoðan (audit) av loysnum áðrenn tær 

verða setta í verk. 

Niðurstøða: Fyrst og fremst er meginreglan at veitarar mugu standa inn fyri tí teir siga seg gera. Veitararnir 

hava havt, og fáa góða tíð, at seta seg inn í uppgávuna. Í øðrum lagi verður hesin váði handfarin við at seta 

krøv til førleikar og royndir í útboðstilfarinum, og í triðja lagi verður váðin handfarin í tí sáttmála, sum 

verður gjørdur millum partarnar, m.a. við ymiskum formligum royndum (verifikatión av loysnum, 

install.royndir, yvirtøkuroyndir, rakstrarroyndir v.m.), sum kunnu hava avleiðingar við sær fyri veitaran, um 

hann ikki livir upp til royndirnar. Tað verður eisini umhugsað at leggja inn skoðanir av loysnum sum eru 

veittar. 

Light útgávur/tvey trins rakett: Uppskot um fyrst at fara eftir einar simplari loysn, t.d. einari LDAP loysn, 

og/ella við at býta sundur login-part og undirskriftar-part. 

Niðurstøða: Tikið verður ikki undur hesum uppskoti. Landsstýrið heldur fast í kravinum um ein kvaliferaðan 

talgildan samleika, sum kann brúkast til øll endamál, eisini løgfrøðiliga bindandi endamál. Haraftrat verður 

mett, at tað er til gagns fyri brúkaran og harvið útbreiðsluna, um talan er um eina loysn, og at tað minkar 

um váðan og kompleksitetin í verkætlanini, at farið verður eftir einari loysn. 

Fulltrú: Í krøvunum til talgildan samleika er lagt upp til, at samleika-loysnin skuldi innihalda eina sentrala 

stýring av fulltrú. Nógv hevur verið kjakast um hetta, og fleiri halda ikki at tað er ein skilagóð loysn, m.a. 

hava bankarnir víst á, at teir longu hava hesa fulltrúar-stýring inni í teirra skipanum, og at tað fór at krevja 

munandi broytingar í teirra skipanum, at seta hetta í verk. Eisini hevur verið frammi, at fulltrúar-stýring fór 

at gera verkætlanina óneyðuga kompleksa, og at onnur lond ikki hava tílíka stýring inni í teirra samleika-

loysnum. 

Á kjakfundinum varð mælt til, at taka henda part úr verkætlanini. Víst var á, at hetta vildi krevja meira av 

teimum loysnum sum skuldu knýta seg til Talgilda Samleikan, og haraftrat varð víst á, at hetta í dag varð 

loyst í sjálvum tænastunum, m.a. netbanka og borgaraglugga. 

Niðurstøða: Støða er tikin til, at ganga hesum ynski á møti. Sostatt verður eingin fulltrúar loysn partur av 

talgilda samleikanum.  



Í hesum samanhangi kunnu vit nevna, at grundað á at verkætlanin verður minni, nú fulltrúar-stýringin er 

tikin úr verkætlanini, er støða tikin til at bjóða loysnina út í einum útboði, heldur enn í tveimum, sum 

upprunaliga varð ætlanin.  

 

Samstarv við danskar telefyritøkur: Spurt varð, um tað ikki hevði verið eitt hugskot, at samstarvað við 

útvaldar danskar telefyritøkur (t.d. 3 tær størstu), so mobil-samleikin kundi brúkast við donskum mobil-nr. 

Á henda hátt kundu t.d. føroyskir útisetar brúkt samleikan, við donskum mobil-haldum. 

Niðurstøða: Hesum ynski verður ikki gingið á møti. Tað er torført at siga frammanundan hvørjir televeitarar, 

sum verða brúktir av útisetum, tað veksur um vavið og kostnaðin av verkætlanini, og tað kann verða 

kappingaravlagandi at velja onkran veitara framum annan. Hildið verður, at núverandi føroysku hald, longu í 

dag eru attraktiv í prísi, og haraftrat kann verkætlanin verða við til at eggja føroysku televeitarum at geva 

hesum bólki, enn betri hald.   

Desentralan vs. sentralan samleika: Arbeitt hevur higartil verið við einum kravi um eina desentrala loysn. 

Nógv kjak hevur verið um hetta við nakrar áhugapartar, sum eru sannførdir um, at sentrala loysnin er tann 

rætta. Evnið hevur verið greinað í verkætlanini, bæði við ráðstevnu har útlendskir serfrøðingar hava luttikið, 

við vitjan hjá útlendskum fyritøkum og myndugleikum, og við einari rapport sum altjóða talgildingar-ráðgevi 

hevur gjørt fyri okkum. Niðurstøðan av hesari greining er, at tað ikki ber til eintýðugt at siga at onnur 

loysnin er betri enn hin. Tað finnast bæði desentralar og sentralar loysnir, sum liva upp til restina av 

krøvunum hjá okkum. Fyrimunir og vansar eru við báðum. 

Á kjakfundinum vóru luttakarar ikki á einum máli um hvør loysn var tann rætta. Nøkur hildu at tað vóru 

størri fyrimunir við einari sentralari loysn, í mun til eina desentralari. Víst var á trupulleikar við gomlum de-

sentralum loysnum, sum høvdu havt við sær nógv meiri support fyri veitaran, og at vantandi 

brúkaravinarligheit hevði við sær óneyðugt stríð og trupulleikar fyri brúkaran. Onkur var eisini inni á, at lata 

tað upp til veitararnar, at velja at bjóða við einari sentralari ella eini de-sentralari loysn.  

Niðurstøða: Tað er tikin støða til, at halda fast í de-sentralu loysnini. Orsøkirnar eru: 1) Landsstýrið ynskir 

eina loysn, sum seinni kann mennast til eitt borgarakort, har samleikin liggur á. 2) Tað verður sæð sum ein 

styrki at brúkarin hevur sokallað ‘sole-control’, tvs. fult ræði á sínum samleika. 3) Mett verður eisini at 

nýggjastu de-sentralu loysnirnar eru brúkaravinarligar og ikki so krevjandi tá talan er um support. 4) 

Haraftrat verður hildið fast í kravinum um ein kvaliferaðan signatur, sum livir upp til EU krøv til slíkar 

loysnir. Í løtuni er eingin ivi um, at de-sentralar loysnir liva upp til hetta krav, meðan tað framvegis verður 

kjakast um sentralar loysnir liva upp til hetta krav.  

Leingjan av freist at lata inn tilboð: Hildið varð, at ein mánaður var os stutt freist hjá veitarum, at geva 

tilboð. Nevnt vóru freistir millum 2 og 3 mánaðir.  

Niðurstøða: Gingið verður hesum ynski á møti, og sostatt verður freistin longd við einum mánaði, til at 

verða tveir mánaðir.  

 

Onnur evni 
Føroysk loysn: Yvirskipaði krøvini siga, at loysnin skal verða staðsett og rikin í Føroyum, málið skal verða 

føroyskt (primert), og at tann menning sum skal gerast, skal verða boðin út til føroyskar veitarar. Hetta 



kravið hevur verið nógv umrøtt, og tað eru áhugapartar sum halda, at tað er rættast at staðsetingin er 

uttanlands.  

Niðurstøða: Hildið verður fast í hesum kravi. Av tí at tað er ein politiskur vilji at menna føroyskt KT, og at 

hava ræði á grundleggjandi funktiónum fyri eitt land, eru grundgevingarnar fyri hesum kravi: 

 At vit vilja hava ræði á føroyska talgilda samleikanum (talgilt yvirræði), so tað eru føroyskir 

myndugleikar, sum avgera hvørjar loysnir vit skulu hava. 

 At vit vilja hava ræði á teimum dátum (serliga persónligu) sum hoyra til eina talgilda samleika loysn. 

Hesar dátur skulu liggja í Føroyum, so vit hava ræði á hvar upplýsingarnar liggja og hvat teir verða 

brúktir til. 

 At vit vilja hava vitanina um samleikan í Føroyum, so vit ikki eru bundin at útlendskum veitarum, 

serfrøðingum v.m. 

Hóast krøvini um føroyskar veitarar, so er tað neyðugt í summum førum at samstarva við útlendskar 

veitarar og ráðgevar, og at keypa onkrar partar av loysnini uttanlands. 

 

 

 

 

 


