
Árið, ið fór 

Í hesum kunningarskrivinum kanst tú lesa um, hvussu tað hevur 

gingið í Talgildu Føroyum í ár, og hvat er á skránni í 2022.
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32.000 fólk brúka Samleikan

Talgilda árið, ið fór
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Nú 2021 er farið at halla, kunnu vit í 

Talgildu Føroyum hyggja aftur á eitt 

spennandi ár, har vit saman við tykkum 

samstarvsfeløgum hava gjørt nøkur risa 

fet. Vit arbeiða í felag við einum týðandi 

undirstøðukervi, har ferðslan bara økist.

 

Í hesum kunningarskrivi kanst tú lesa, 

hvussu tað fyrsta árið hjá Samleikanum og 

Vanganum hevur gingið.

 

Talgilda undirskriftin letur upp nýggjar dyr 

og er ein týdningarmikil fortreyt fyri 

víðarimenning av talgildum tænastum. 

Forkanningin um talgilt koyrikort er 

komin á mál, og føroyska virkisskráin fer 

at síggja dagsins ljós komandi ár.

 

Vit eru komin langt við at talgilda Føroyar, 

men enn er nógv eftir – og vit hava nógv á 

skránni í 2022.
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Samleikin er væl móttikin av føroyingum. 

32.000 fólk hava longu fingið sær Samleikan. 

Hetta er umleið 75 % av teimum, sum eru 

heimilað at fáa Samleikan. Vit síggja, at nógvir 

føroyingar uttanlands hava fingið sær 

Samleikan. 

 

Arbeitt verður við lógarbroyting at lækka 

aldursmarkið fyri at fáa Samleikan úr 15 árum 

niður í 13. Við hesari broyting fer talið av 

Samleikum at vaksa komandi ár.

 

Tá vit í fjør settu Samleikan í verk, var tað við 

fýra ymiskum tænastuveitarum. Í dag eru 

10 tænastuveitarar, ið brúka Samleikan sum 

innritan. Fleiri leggjast aftrat um stutta tíð.

 

 

Hvørja ferð tænastuveitarar leggjast afturat, 

merkja vit økta ferðslu, og talið av innritanum 

er voksið støðugt alt árið. Háferðsla hevur 

serliga verið í sambandi við sjálvuppgávuna og 

frítíðarlønina hjá TAKS, tá ið nýggja síðan hjá 

Tinglýsingini varð sett í verk, við skúlabyrjan tá 

lesandi skuldu søkja studning frá Studna, tá 

føroyska koronupassið varð tikið í brúk, og ikki 

minst tá Mínlykil varð tikin úr nýtslu í summar.

 

 



Í summar fingu vit loksins talgilda undirskrift í

Føroyum. Hetta er fyrsta talgilda undirskrift í

Føroyum, sum við lóg er staðfest at hava sama

rættargildi sum handskrivað undirskrift. Í dag

kann undirskriftin brúkast á Vanganum, tá

privatpersónar gera eigaraskifti av bilum hjá

Akstovuni.

 

Á Akstovuni siga tey, at undirskriftin hevur

eydnast sera væl. Størsti partur av

eigaraskiftum millum privatpersónar verður nú

avgreidd talgilt. Hetta lættir nógv um

avgreiðsluna. Akstovan leggur dent á, at

talgilda undirskriftin er tryggari fyri allar partar,

tí tey við vissu vita, hvør hevur skrivað undir

eigaraskiftið. Um 400 eigaraskifti eru avgreidd

talgilt teir fyrstu fimm mánaðirnar.

 

Vit eru farin undir at  seta undirskriftina í verk

hjá øðrum tænastuveitarum. Væntast kann, at

vit skjótt fara at brúka talgildu undirskriftina í

nógvum ymiskum viðurskiftum, t.d. tá ið lán ella

avtalur skulu undirskrivast, og enntá tá ið lógir

skulu samtykkjast.

 

 

Samleikin er tín talgilda undirskrift

Tíðliga næsta ár fer Samleikin at avloysa 

NemID í netbankunum hjá føroysku 

peningastovnunum. Hetta fer at hava stórar 

fyrimunir fyri brúkaran, sum kann brúka eina 

og somu innritan til flestu talgildu viðurskifti 

síni.

 

 

Brúkast til bankar og uttanlands

Fyri aðru ferð er Samleikin vorðin skoðaður fyri

at tryggja, at Talgildu Føroyar lúka altjóða krøv

um talgildar samleikar. Skoðanin var av bæði

teknisku loysnini og øllum fyrisitingarligu

kørmunum rundan um Samleikan. Vit stóðu

aftur skoðanina í ár og varðveita sostatt

góðkenningina.

 

At fáa staðfest av uttanhýsis grannskoðara, at

Samleikin verður rikin á altjóða støði er við at

skapa álit hjá brúkarum, tænastuveitarum og

øðrum áhugapørtum. Góðkenningin hevur m.a.

við sær, at Samleikin í framtíðini kann brúkast

uttanlands.

 

Samráðingarnar við danska Digitaliserings-

styrelsen, um at góðkenna Samleikan sum

loysn at rita inn á danskar talgildar tænastur,

ganga væl, og væntandi kunnu vit byrja at

brúka Samleikan til danskar talgildar tænastur í

2022.

Altjóða góðkenningin stendur við



Vangin er voksin nógv í vavi síðan í fjør. Talið av

tænastum er nærum tvífaldað. Tá vóru sjey

tænastuveitarar á Vanganum við 27 tænastum. Í

dag eru átta tænastuveitarar við 49 tænastum.

 

Fyri stuttum gjørdist Tunnil partur av Vanganum.

Tunnil er fyrsti tænastuveitari, ið veitir gjalds-

tænastu á Vanganum, og vit síggja stórar

møguleikar fyri aðrar tænastuveitarar, ið hava

egingjøld á sínum tænastum. Harumframt er

Tunnil fyrsta partafelag, ið bjóðar tænastur á

Vanganum.

Vit byrjaðu 2021 við felags verkstovu fyri

kommunurnar, sum hava samstarvsavtalu við

okkum. 21 av 29 kommunum eru nú partur av

Talgildu Føroyum. Tórshavnar kommuna hevur

verið við á Vanganum frá byrjan, og Vangin er

týðandi í talgildu heildarætlanini hjá høvuðs-

staðnum.

 

Tað eru fyrimunir at hava felags menning av

tænastunum á Vanganum. Kommunurnar veita

í stóran mun somu tænastur til sínar borgarar,

og tær fáa tí stóran ágóða av at samstarva um

menning av talgildum tænastum. 

 

Minsta kommunan í Føroyum hevur slakar 40

borgarar, meðan høvuðsstaðarkommunan hevur

umleið 22.000 borgarar. Málið er, at uttan mun til

hvar tú býrt, skalt tú hava atgongd til talgildar

tænastur á høgum støði, har trygd, skynsemi og

atkoma fyri øll eru sett í miðdepilin.

 

Gott samstarv við kommunurnarVangin alsamt fleiri tænastur

Innlit í egnar dátur

Innlit í egnar dátur hevur frá byrjan verið ein

týðandi hornasteinur undir Vanganum. Vit skulu

gerast tilvitað, hvat er skrásett um okkum.

Henda tilvitan er við at hækka góðskuna

av dátum. Nógv fólk hava sent tænastuveitarum

boð um rættingar í persónligum dátum.

Tænastuveitarar vátta feilskrásetingar, og rætta

tær í viðkomandi skrá.

 



Mínboks

Í summar fóru vit, saman við Akstovuni, undir

forkanning um talgilt koyrikort. Talgild koyrikort

hava verið tøk í grannalondum okkara seinastu

árini sum ískoyti til vanliga koyrikortið úr plasti.

 

Í 2019 fingu 128 bilførarar 700 krónur í bót frá

løgregluni fyri ikki at hava koyrikortið hjá sær.

Hetta høvdu teir óivað sloppið undan, um talgilt

koyrikort var tøkt, tí tey flestu hava telefonina við

hondina, tá ið tey fara frá húsum. 

 

Forkanningin er komin at enda. Úrslitið vísir í

stuttum, at skilabest er at fara undir at menna

app, ið kann virka sum bæði koyrikort og

borgarakort. Samráð hevur verið við nógvar

áhugapartar, sum javnan hava brúk fyri at fólk

eyðmerkja seg, t.d. kommunur, Rúsdrekkasølan,

Strandfaraskip Landsins og Apoteksverkið.

Áhugin er stórur fyri eini talgildari loysn, sum ger

tað lættari hjá fólki at eyðmerkja seg.

 

Ætlandi skal nýggja kortið fíggjast felags saman

við viðkomandi áhugapørtum, og vóna vit at 

kunna hava fyrstu útgávu klára at brúka í seinnu 

hálvu 2022.

 

 

Talgilt koyrikort og borgarakort

Mínboks er so líðandi vorðin gomul í garði, men

tørvurin á einum tryggum postkassa er ikki blivin

minni seinastu árini. Nærum 600.000 brøv eru

send umvegis trygga postkassan í ár.

 

Vit arbeiða støðugt við at menna Mínboks, so tað

verður lættari hjá stovnum og fyritøkum at senda

í postkassan, og at móttakarar fáa eina enn betri

tænastu.

 

Ætlanin er, at Mínboks komandi ár við lóg skal

gerast almenni talgildi postkassin hjá øllum

føroyingum, javnsettur við postkassan vit hava

við hús.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Talgilding fyri øll

Vit hava luttikið á fleiri tiltøkum í ár, har vit

hava greitt frá, hvussu tú fært tær Samleikan

og mongu møguleikunum á Vanganum. Hetta

fara vit at halda á við. Tað hevur stóran

týdning, at fólk  kenna seg trygg og væl

kunnaði um loysnirnar.

 

Aðalmálið hevur frá byrjan verið, at øll skulu

kunna luttaka í talgildu Føroyum. Vit hava

arbeitt miðvíst við at gera loysnirnar atkomiligar

fyri øll. Ein máti at gera hetta er,at lata fólk

søkja fyri avvarðandi. Á Vanganum eru

tænastur hjá umsorganartænastuni í

Tórshavnar kommunu, har tú kanst søkja vegna

ein annan persón.

 

 

Talgild fulltrú er eisini ein avbjóðing vit arbeiða

við, og fara at kanna nærri næsta ár. Í Mínboks

er loysn komin, har tú kanst fáa atgongd til

postkassan hjá fólki, ið hevur givið tær fulltrú.

Tað merkir, at tú ritar inn við tínum Samleika og

kanst lesa postin hjá viðkomandi. Samleikin er

persónligur og kann ikki brúkast av øðrum, og

tí verður fulltrúin knýtt at einstøku tænastuni.

 

Í norðurlendskum høpi verður arbeitt við

talgildari  inklusjón, og hetta er eisini eitt av

okkara umrøðuevnum í 2022, har vit vilja røkka

út til tey, ið hava avbjóðingar við tøknini. Sum

samfelag hava vit ábyrgd av, at øll eru gjørd út 

til at standa seg í talgildingini. Málbólkarnir eru

serliga eldri fólk, fólk við skerdum tekniskum

førleikum og útlendingar.

 



Vit eru umsíðir farin undir at menna føroysku

virkisskránna. Hetta er samstarv millum

Talgildu Føroyar, TAKS, Skráseting Føroya og

Hagstovuna, sum hava hvør sínar skráir í dag.

Virkisskráin er partur av grundardátunum í

Talgildu Føroyum. 

 

Endamálið er, at grundleggjandi dátur um

Føroyar og føroyingar skulu vera tøkar, álítandi

og ókeypis.

 

Arbeiðið við virkisskránni er tvíbýtt. Annar

parturin verður at gera almenna skrá, har tú

fert at finna upplýsingar um allar skrásettar

virkiseindir í Føroyum. Hetta eru fyritøkur,

stovnar, áhugafeløg og aðrar løgfrøðiligar

eindir, sum virka í Føroyum.

Tú fert at síggja adressu, vinnugrein, eigara-

og nevndarviðurskifti og nógv annað á einum

og sama stað.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hin parturin verður at gera ein portal við

sjálvgreiðslum til virkir, stovnar og feløg, sum

skal virka sum felags talgild inngongd til

skrásetingar. Tað skal gerast lættari at stovna

virki og hjá verandi fyritøkum at fyrisita

broytingar og viðtøkur. Í dag skalt tú í flestu

førum til fleiri stovnar at avgreiða hesi

viðurskifti. Framyvir skal øll skráseting gerast á

einum stað eftir felags standardi.

 

Virkisskráin hevur verið nógv umrødd. Í sløk 20

ár hava Føroyar ynskt eina almenna føroyska

skrá, eins og altjóða felagsskapurin OECD og

Global Forum hava sett okkum sum krav at fáa

betri gjøgnumskygni í eigaraviðurskiftum.

 

Virkisskráin

Heldin í nýggjum hami

Í summar varð Heldin uppstigað frá útgávu 5 til

6. Heldin er ein sera týðandi partur av talgilda

undirstøðukervinum. Hon tryggjar, at

dátusamskiftið er bronglað og harvið ferðast

trygt millum luttakarar. 

 

Umleið 40 brúkarar eru á Heldini. Fyri at lætta

um uppstiganina hjá verandi luttakarum er eitt

konverteringsamboð ment, sum hevur við sær,

at verandi vevtænastur á Heldini framhaldandi

kunnu brúkast í nýggju útgávuni.

 

Í sambandi við uppstiganina er umsitingar-

skipanin, sum liggur á www.heldin.fo, eisini

dagførd við nýggjum hentleikum. Luttakarar

kunnu framyvir rita inn við Samleikanum og

avgreiða viðurskifti viðvíkjandi Heldini talgilt.

Sostatt verður mannagongdin einfaldari, og

sloppið verður undan at fylla út

pappírsoyðubløð.

 

Heldin heldur Talgildu Føroyum saman og varð tikin 

í nýtslu í 2016

http://www.heldin.fo/

