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Kravið til peningastovnarnar at nýta TS

§ 5, stk. 2.: “Peningastovnar skulu loyva persónum at nýta talgilda samleikan, um peningastovnurin veitur tænastu, ið krevur elektroniska 

eyðmerking av persónum ella elektroniskar undirskrift.”

Við ásetingini um, at TS skal kunna nýtast í sambandinum við peningastovnar, myndugleikar og almennir stovnar og feløg, tá ið

elektronisk eyðmerking ella undirskrift er neyðug, er talan reelt um tekniskt krav, ið kemur at tálma ella heilt forða fyri tøkniligari menning 

av fíggjartænastum sæð í mun til menningina av líknandi tænastum í londunum kring okkum.

• Elektronisk eyðmerking verður nýtt til fleiri tænastur í dag uttan at gera brúk av einum ítøkiligum innritingarlykli. Sum dømi kann 

nevnast elektronisk eyðmerking, tá ið goldið verður tráðleyst við gjaldskorti, ella tá ið mobilar gjaldsloysnir so sum Samsung-pay, 

Apple-pay ella Mobile-pay verða brúktar. Hesar seinast nevndu tænasturnar eru ikki tøkar í Føroyum enn, men við tekniska 

kravinum um at nýta TS ber næstan til at siga við vissu, at hesar aldrin verða tøkar at nýta hjá føroysku brúkarunum. Í dag verður 

eisini fingramerkið á telefonini nýtt sum elektronisk eyðmerking, eins og aðrar trygdarloysnir verða brúktar, tá ið kundar í 

peningastovnunum geva bindandi boð um at fremja ávísar transaktiónir, t.d. keyp og sølu av virðisbrøvum uttan at nýta ein 

ítøkiligan talgildan lykil.

• Tænasturnar nevndar omanfyri eru bert nakrar, sum vit vita um í dag, men menningin av nýggjum tænastum hevur tikið dik á seg.

Tí kunnu vit eisini vænta, at nýggjar loysnir vinna fram, ið nýta heilt aðrar hættir at eyðmerkja brúkararnar. 

• Útlendskir peningastovnar og aðrir veitarar av fíggjartænastum gerast alsamt sjónligari á føroyska marknaðinum, men tað sæst ikki 

aftur, at hesir eisini skulu áleggjast at nýta TS. Vandin er tá, at kappingin um føroysku kundarnar verður skeiklað til fyrimuns fyri 

útlendskar veitarar, og at lóggávan gerst orsøkin til, at føroysku peningastovnarnir ikki standa seg í kappingini um føroysku 

kundarnar.

• Ætlanin við lóggávuni er neyvan at mótvirka, at føroysku peningastovnar fáa møguleikan at veita betri og meiri kundavinarligar 

talgildar tænastur, men endurspeglar lóggávan heldur eitt ynski frá myndugleikunum um, at TS skal koma í staðin fyri verandi 

talgildu innritingarloysnir (NemID og Cryptomatic). Men hetta ynskið hava peningastovnarnir longu játtað sbrt. sponsoravtaluni 

millum føroysku peningastovnarnar og Landsstýrið frá apríl 2016 og sbrt. ætlanarskrivinum millum somu partar frá november 2015. 

Í hesum avtalum verður staðfest, at TS kemur í staðin fyri NemID og Cryptomatic, tá ið hesin er klárur at brúka og lýkur 

trygdarkrøvini hjá peningastovnunum. Tí er ikki neyðugt við lóggávutvingsli, sum bæði er óproportionalt og kann verða beinleiðis

skaðiligt fyri tøkniligu menningina innan talgildar fíggjartænastur í Føroyum (sí viðmerkingar omanfyri). 



Lønarflytingar

Í viðmerkingunum til § 5 stendur, at “allar lønarflytingar fara umvegis føroyskar peningastovnar í dag, og er hetta ein av orsøkunum til, at 

peningastovnarnir eru fevndir av kravinum um, at borgarar skulu kunna nýta talgilda samleikan til tænastur hjá peningastovnum í 

Føroyum. Samstarvsavtala er eisini gjørd millum Landsstýrið og peningastovnarnar um hetta.”

• Hvat hava lønarflytingar við TS at gera? (tað er einki rationale handan hesa grundgeving) 

• Tað finst eingin lóg, ið staðfestir, at allar lønarflytingar skulu fara umvegis føroysku peningastovnarnar. Heldur ikki er hetta nakað 

krav, ið peningastovnarnar halda seg hava rættin til, eiheldur ynskja sær rættin til. Tvørturímóti blivu peningastovnarnir og TAKS í 

2013 samd um, at arbeiðast skuldi fram ímóti, at TAKS yvirtekur leiklutin sum lønaravrokningarstað og tær skipanir, ið hartil hoyra. 

Hetta arbeiðið er tó ikki borið á mál enn. 

• Sbrt. § 63 í skattalógini er einasta kravið til avrokningarstað, at hetta er góðkent av landsstýrinum. Sostatt er einki, sum forðar fyri, 

at TAKS ella onkur annar virkar sum avrokningarstað. 

• Tí er tað harmiligt, at málið um lønarflytingar ferð eftir ferð verður nýtt sum grundgeving fyri at áleggja peningastovnunum serlig 

krøv og treytir. 



Kostnaður

Í uppskotinum verður gjørt greitt, at landsstýrið setur gjøldini fyri útreiðslurnar av talgilda samleikanum. Her verður serliga hugsað um 

gjald fyri útreiðslur í sambandi við at knýta talgilda samleikan til tænasturnar hjá veitarum og rakstrarútreiðslur.

• Men tað verður eisini nevnt, at avtalan millum peningastovnarnar og Landsstýrið frá apríl 2016 er galdandi. Hendan avtalan ásetur, 

at peningastovnarnir í mesta lagi koma at gjalda 2 mió. kr. í árligum rakstri, tó fyrst 10 mánaðir eftir at skipanin er sett í verk. 

• Samsvarandi nýggjastu kunningini um TS meta peningastovnarnir, at  stigvísa íverksetanin av TS í peningastovnaskipanirnar í 

fyrsta lagi kann byrja í 1. ársfjórðingi 2020. Tá hevði fyrsta rakstrargjaldið sbrt. avtaluni fallið til gjaldingar í 4. ársfjórðingi 2020. 

• Hesum verður tað ikki lagt upp fyri í uppskotinum, og tí eiga viðmerkingarnar at tillagast soleiðis, at víst verður til sponsoravtaluna 

millum Landsstýrið og Felagið Peningastovnar, ið staðfestir, at peningastovnarnir í mesta lagi gjalda 2 mió. kr. um árið í rakstri, 

prístalsjavnað árliga.  



Fyristingarlóg

Sambært § 8 stk. 2 skulu peningastovnarnir, um teir átaka sær uppgávuna at umsita og útflýggja talgildar lyklar, eins og gjørt verður við

NemID í dag, lúka treytirnar í fyrisitingarlógini. 

• Hetta merkir, at um ein privat fyritøka av onkrari orsøk noktar at útflýggja TS til ein borgara, so hevur hon tikið eina 

fyristingarrættarliga avgerð. Tískil skal við noktanini fylgja grundgeving og kæruvegleiðing og onnur rættindi hjá persóninum sbrt. 

fyristingarlógini. 

• Tað er hent, at peningastovnar ella aðrar fyritøkur kunnu útflyggja TS, men tað er ikki als ráðiligt ella neyðugt at áleggja hesum 

pørtum at lúka treytirnar í fyristingarlógini. Undir hesum umstøðum er sera ivasamt, um tað yvirhøvur loysir seg at átaka sær

uppgávuna at umsita brúkarar og lyklar orsakað av fyristingarligu krøvunum. Hendan ásetingin eigur tí at verða strikað. 

• Ásetingin er avritað úr donsku lóggávuni, men tað merkir ikki, at hon av sær sjálvum er skilagóð at seta í verk í Føroyum. 

• Sambært viðmerkingunum er orsøkin til hesa áseting, at um ein fyritøka noktar einum persóni at gerast brúkari av talgilda 

samleikanum, kann hetta hava tyngjandi avleiðingar fyri viðkomandi. Men hetta er ikki rætt, tí um ein fyritøka noktar at útflyggja 

einum persóni talgilda samleikan, so hevur viðkomandi altíð møguleika at fara til avvarandi myndugleika at biðja sær stovna ein 

brúkara. Tað er ikki fyrr enn, at almennu myndugleikarnir nokta einum borgara elektroniska undirskrift, at avgerðin kann gerast 

tyngjandi – ikki tí at ein fyritøka noktar hesum. 

• Tað kann ikki verða rætt, at fólk, sum arbeiða í peningastovni, skulu undirvísast í og liva upp til fyristingarrætt fyri at veita kundanum 

ein talgildan lykil. Peningastovnarnir mæla tí til, at ásetingin verður strikað við tí fyri eyga, at lætta um fyristingarligu byrðarnar hjá

privatum av at umsita TS.



Virkir og talgildur samleiki

Í viðmerkingunum stendur:

Til nr. 4) 

Brúkari: Likamligur persónur, ið nýtir talgilda samleikan til tænastu frá tænastuveitara. 

Í fyrsta stigi í menningini av talgilda samleikanum verður bert møguligt hjá likamligum persónum at gerast brúkarar av talgilda 

samleikanum, tvs. privat persónar við p-tali. Tað merkir, at ein løgfrøðiligur persónur, ikki kann hava sín egna talgilda samleika. Tó er 

ætlanin, at tað skal vera møguligt at knýta v-tøl at talgilda samleikanum hjá privat persónum, og á tann hátt geva einum privat persóni 

rættindi til at virka vegna eitt virki. 

• Fyri arbeiðsgevarar er tað ein álvarsligur veikleiki við loysnini, at tað frá byrjan av ikki verður eitt knýti  millum v-talið og tey p-tøl, ið 

geva einum persóni rættindi at virka vegna virkið. Peningastovnarnir vilja tí vísa á, at tað hevur ómetaliga stóran týdning fyri TS-

loysnina, at hesi viðurskifti koma í rættlag sum skjótast.   

• Um hetta ikki verður gjørt, er neyðugt at venda sær beinleiðis til allar stovnar og virki, har viðkomandi persónur hevur fingið rættindi 

at virka vegna virkið – í mun til at hetta kann gerast á einum stað.

• Hetta fer at økja um váðan hjá virkjum og stovnum, tí at tað verður truplari at umsita fulltrúir. Ein fylgja kann verða, at fólk, sum eru 

farin úr starvi, framhaldandi koma at hava atgongd til fíggjarlig viðurskifti og trúnaðarupplýsingar hjá einari fyritøku, herundir eisini 

persónsdáta, tí at onkur heimild er gloymd og ikki strikað.

• Verandi NemID-loysn hevur hendan møguleika við funkuni “medarbejdersignatur”.



Eyðmerking

• Skulu peningastovnarnir fáa nakran beinleiðis fyrimun við TS framum verandi innritingarloysnir, er neyðugt, at samleikin livir upp til 

krøvini, ið hvítvaskingarlógin setur. Við hesum er ikki neyðugt hjá peningastovnunum at ‘endurlegitimera’ ein borgara, ið hevur 

fingið útflýggjað ein samleika frá tí almenna.

• Tí mæla peningastovnarnir til, at krøvini til eyðmerkjan av borgarunum í sambandi við útflyggjan av TS í minsta lagi svara til krøvini, 

sum verða ásett í hvítvaskingarlógini, soleiðis at TS kann nýtast sum ein partur av eyðmerkingini av kundum í føroyskum 

peningastovnum. Hetta hevði gjørt veruligan mun fyri peningastovnarnar.

• Krøvini til eyðmerkjan verða leypandi broytt í hvítvaskingarlógini, og tí verður eisini neyðugt at tillaga krøvini til útflýggjan av TS 

samsvarandi. 


