


STØÐULÝSING 2019 



Yvirskipað mál við Talgildu Føroyum
• Nútímansgerð
Tøkar, skjótar, tryggar og nýskapandi tænastur

• Vinnuframi
Nýggir vinnumøguleikar, serliga fyri KT og 
talgildingar vinnur

• Tilflyting
Eggjandi  fyri útisetar og útlendingar, at seta 
búgv og arbeiða í Føroyum

• Munadygd
Effektivar mannagongdir fyri almenna og privata 
fyrisiting

• Økt vælferð
Frá skrivstovuveldi til vælferð

• Fólkaræði
Gjøgnumskygni fyri borgarar og vinnu í egnar 
dátur, og tænastur sum virka fyri fólkaræði



Skúlaøki Heilsuøki Almannaøki Telefeløg Bankar Tryggingar Eldraøki SEV Kommuna
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Miðambætari I
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Sertifikat umsiting (CA)

HEILDARDEPILIN

SAMLEIKINTÆNASTUPORTALURIN
BORGARI     STARVSFÓLK



Fólkayvirlit

Virkir

Tinglýsing

Matrikul

Kort

GRUNDDÁTUR

SAMLEIKINTÆNASTUPORTALURIN
BORGARI     STARVSFÓLK

Heldin
• Hevur verið í rakstri í nærum 3 ár
• Tal av luttakarum 33 og tænastum 41
• Fyrireika uppstiging til v. 6.0
• Føroyar vorðin partur av NIIS samstarvinum, 

saman við Finnlandi, Estlandi, Íslandi
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GRUNDDÁTUR

Grundardátur - Fólkayvirlitið
• Styrkt skipanina við nýggjum funkum
• Endurskoðað tøkniligi knýtið
• Gjørt nýggja og lættari vevtænastu til

stovnar og fyritøkur ið bert tørva stam-
upplýsingar

• Klárt at binda í

Grundardátur - Virki
• Seinasta hond við at verða lagt á kravfestingar-

og útboðstilfar
• Arbeiðið gjørt í tøttum samstarvi við TAKS, 

Skráseting Føroya, Hagstovuna og Gjaldstovuna
• Lógin samtykt í Tinginum í vár
• Miðsavnað loysn við Skráseting Føroya skipan
• Visiónin ein tænastuportalur fyri virki
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GRUNDDÁTUR

Grundardátur – Tinglýsing og matrikul
• Tinglýsingaraktir og matrikul skjøl skannaði

og eftirviðgjørd – verður víst um eina løtu. 
Týðandi varði í Talgildu Føroyum

• Kravfesting av talgildari Tinglýsingarskipan
liðug í juni – verður løgd fyri áhugapørtum í 
september

• greining á matriklinum við tilmælum, sum 
grundarlag fyri standardisering og 
effektivisering á matriklinum

Grundardátur – Kort
• Nýggj tænasta til kortbrúkarar – verður víst 

um eina løtu. Týðandi varði í Talgildu 
Føroyum



TÆNASTUPORTALURIN
BORGARI     STARVSFÓLK

Tænastuportalurin
• Formula vann útboð og mennir í samstarvi við 

finska fyritøku
• Kjarnuskipan, við persónsdátum, kalendara og 

Mínboks, um at verða liðugt ment
• 7 tænastuveitarar við í fyrstu slepping, um at 

leggja tænastur á Tænastuportalin
• Verður sett í verk samstundis sum Samleikin



SAMLEIKIN

Samleikin
• Menning av slepping 1, samleika infrakervi, 

innritan við app og usb, um at verða liðug
• Lógin samtykt í Tinginum í vár
• Key-Ceremony hildin – rót lykilin gjørdur
• Eftir ætlan er slepping 1 klár at bjóða brúkarum 

við ársenda 2019
• Fyrstu tænastuveitarar verða Mínlykil loysnir.
• Aðrir tænastuveitarar fáa síðani møguleikan

• Seinkað og vorðin dýrari vegna víðkaðar 
veitingar og tí rakstrar- og organisatiónspartur
var meira umfatandi enn upprunaliga hildið

• Forkanning av signatur loysn v.m. í gongd
• Signaturloysn eftir ætlan bjóðað brúkarum í 

fyrru hálvu 2020 
• Peningastovnar ikki knýttir í fyrr enn signatur-

loysn v.m. er klár
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Heldin

Samleikin

Grundardátur

Tænastuportal v.1 v2,3,4...

FOLK

Virki, fyrireiking

Tingl & Matr. skann

Kort

Heildarætlan

Virki, menning

Tingl. sjálvgr, menning

Matrikul, fork.

Menning slep. 1

Support og RA

Menning slep. 2

Skjalfesting

Rakstur fyrireik.

Lýsingarátak

Tíðarætlan



Talgildu Føroyar toymið



Veitarar

Hagstovan

eSystems Nordic Oy

Magnussen spf.

Stovnar

http://www.gjaldstovan.fo/


Fylg við á:

www.talgildu.fo

facebook.com/talgildufo

http://www.talgildu.fo/
https://www.facebook.com/talgildufo/?fref=ts

