
 

 

Trygdarreglur fyri fjararbeiðspláss  
 

Við fjararbeiðsplássi verður her meint við arbeiði við farteldu á økjum, sum stovnurin ikki hevur 

ábyrgdina av, t.d. arbeiði heima hjá sær sjálvum.  

Tað ber bara til at binda seg í netið hjá Landsneti við eini landsnet farteldu. Tú arbeiðir tá, sum tá ið 

tú ert á dagliga arbeiðsplássinum, og eru tí øll trygdarkrøvini galdandi. Niðanfyri eru krøv, sum 

serliga skulu havast í huga. 

Hevur tú ikki teldu frá Landsneti, men tína privatu teldu, so ber til at fáa samband við títt 

‘arbeiðspláss’ gjøgnum terminalservara, innrita teg á webmail ella Búskaparskipan landsins. Í hesum 

føri er tað serliga umráðandi, at tú ikki goymir upplýsingar á telduni, sum viðvíkja tínum arbeiði. 

Niðanfyri eru krøv, sum serliga skulu havast í huga.  

Krøvini eru: 

• Tað er ikki loyvt at broyta trygdaruppsetingarnar, sum KT Landsins hevur gjørt á fartelduni, 

t.d. nær teldan læsist sjálvvirkandi. 

• Starvsfólkið fær atgongd sum á sjálvum arbeiðsplássinum.  

• Tað er ikki loyvt at leggja fremmant forrit á fartelduna. Sí partin um hetta í ’Leiðreglunum 

fyri brúkarar’. 

• Trygdarpolitikkurin hjá stovninum, við tilhoyrandi trygdarleiðreglum og ‘leiðreglur fyri 

brúkarar’, eru eisini galdandi fyri fjararbeiðspláss.  

• Brúkaraváttanin er eisini galdandi fyri fjararbeiðspláss. 

• Fjararbeiðsplássið skal leggjast soleiðis til rættis, at onnur ikki hava møguleika at hyggja við á 

skíggjanum. Er neyðugt at prenta út, er tað sama galdandi. Havast skal í huga, at t.d. húsfólk 

og vitjandi vanliga ikki hava tagnarskyldu. Eisini má hugsast um telefonsamskiftið, at ongin 

kann lurta við.  

• Farteldan er sum meginregla til arbeiðsbrúk.  

• Farteldan skal tryggjast móti tjóvarí, herverki og óviðkomandi atgongd við at goyma hana 

soleiðis, at ongin sleppur beinleiðis at henni, eisini tá ið hon ikki verður brúkt.  

• Arbeiðsupplýsingar skulu ongantíð goymast á privatari teldu. 

• Eins og á vanliga arbeiðsplássinum, skal teldan læsast, (ctrl+alt+delete), tá ið farið verður frá 

henni, eisini um tað bara er fyri stutta stund.  


