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Kæri lesari
Við hesum tíðindaskrivi vilja vit geva journalfólkum og øðrum starvsfólkum, ið varða av talgildum
skipanum í fyrisitingini í kommunalu - og landsstovnunum í Føroyum kunning um, hvat er farið fram
á hesum øki higartil, og hvørjar ætlanir eru lagdar fyri komandi tíð viðvíkjandi talgildari varðveiting.

Um so er, at tú ikki ynskir at fáa slík tíðindaskriv, kanst tú geva ritstjórnini boð
um hetta við at svara hesum telduposti.

Avhendingarætlan fram til 2021
Í 2017 hevur Tjóðskjalasavnið havt samskifti við 33 myndugleikar um mannagongd í sambandi við
kt-avhending. Eftir samráð við myndugleikan gjørdi Tjóðskjalasavnið eina áseting um, nær tann ávísa
avhendingin skal fara fram. Higartil hava 28 myndugleikar gjørt avtalu við Tjóðskjalasavnið um
avhending í tíðarskeiðnum 2017–2020. Ætlanin fevnir um bæði stovnar og kommunur.
Avhendingarætlanin varð kunngjørd á heysti í 2017 á heimasíðu okkara skjalasavn.fo. Avtalurnar eru
gjørdar í góðari tíð, soleiðis at myndugleikarnir hava møguleika at leggja arbeiðið til rættis til
fyrireiking og avhending av teirra kt-skipanum.
Í ár fara vit at gera eina avhendingarætlan, ið skal røkka fram til 2021.
Vónandi fara allir myndugleikar at samstarva um hesa uppgávu fyri at tryggja, at
savnindi frá øllum stovnum og kommunum í Føroyum - sum partur av Føroya søgu
- verða varðveitt. Lesið okkara kunnandi faldara her

Verandi støða viðvíkandi kt-avhendingum
Fyrstu avhendingarnar eru komnar til høldar. Hesar eru frá miðfyrisitingini í Tinganesi og
Arbeiðsloysisskipanini. ScanJour skrásetingarskipanin, ið miðfyrisitingin nýtti til skráseting av
málum frá 1990-99, er avhendað sum
skjalasavnsútgáva til Tjóðskjalasavnið. Og
journalskipanin
hjá
Arbeiðsloysisskipanini,
ScanJour, fyri tíðarskeiðið 1990–2002, við 1 millión
skjølum, svarandi til áleið 150 hillametrar í
arkivinum, er nú eisini avhendað sum ein
skjalasavnsútgáva til Tjóðskjalasavnið.
Kt-fyritøkan Prisma stóð fyri framleiðsluni av
hesum báðum skjalasavnsútgávunum. Vit eru sera
fegin um, at eitt føroyskt virki hevur megnað at
fullføra hesa uppgávuna.
Mynd: Hans Poulsen og Hans Jacob Thomsen frá Sp/f Prisma

Tjóðskjalasavnið

Talgild varðveiting

nr. 1/ 2018

Harafturat eru vit í ferð við at taka ímóti talgildu máls- og skjalahandfaringarskipanini (TMSHskipanini 360) hjá fyrrverandi stovninum, Søvnum Landsins. Kt-fyritøkan Formula hevur hesa
uppgávuna um hendi í samstarvi við teirra undirveitara Tieto A/S. Vit vóna, at avhendingin verður
framd innan ikki ov drúgva tíð. Avhendingin fevnir um journalmálini í 360 skipanini hjá Søvnum
Landsins fyri 2011-2017. Tað er tíðarskeiðið, ið Søvn Landsins fevndi um 5 samanlagdar stovnar.

Stóri skeiðsdagurin á Hotel Føroyum tann 8. mars 2018.
Eitt stórt tiltak um varðveiting av talgildum savnindum varð hildið á Hotel Føroyum tann 8. mars.
Heitið á skeiðnum var “Skjalasavnslógin og talgilda arkivið - Fráboðan og avhending av kt-skipanum
til Landsskjalasavnið”. Hetta tiltak var eitt framhald
av teimum kunningarátøkum, ið vit hava havt við 33
myndugleikar í 2017. Eftir okkara meting hepnaðist
dagurin væl. Áhugin fyri skeiðnum var stórur. Sløk
100 starvsfólk, ið hava ábyrgd av kt-skipanum hjá
ríkis, lands- og kommunalu myndugleikunum tóku lut.
Tíverri vóru nøkur hindrað at møta orsaka av teimum
ringu
veðurlíkindunum
hendan
morgunin.
Filmsupptøkur vórðu gjørdar av øllum framløgunum.

Filmarnir frá skeiðsdegnum, 8. mars 2018 á Hotel Føroyum, kunnu takast niður
niðanfyri.
-

Landsstýriskvinnan í Mentamálum, Rigmor Dam, hugleiðir um talgild - og onnur savnindi,
sí her
Sjúrður Rasmussen, løgfrøðingur, heldur framløgu um Skjalasavnslógina, sí her
Jette Holmstrøm Kjellberg, arkivar. Kvalitetssikring i it-systemer med dokumenter. 1.
partur, sí her
Jette Holmstrøm Kjellberg, arkivar. Kvalitetssikring i it-systemer med dokumenter. 2.
partur, sí her
Filmsbrot av framløgu hjá Róa Eliasen, kt-arkivari um "Fráboðan og góðkenning av ktskipanum", sí her
Filmsbrot av framløgu hjá Róa Eliasen, kt-arkivari um "Avhending av kt-skipanum",
sí her
Steen Andersen, arkivar og seniorforsker. Atgongd til talgild savnindi, sí her

Netverk fyri journalfólk um góðskutrygging av journalarbeiði
Fyri at fremja støðuga góðskutrygging á journaløkinum, er ætlanin at skipa toymi við journalfólkum,
ið arbeiða við skrásetingarskipanum við málum og skjølum. Hetta kann skipast á tann hátt, at
luttakararnir í bólkinum møtast til dømis 1- 2 ferðir um árið fyri at luta vitan, royndir og avbjóðingar
á teirra øki. Ætlanin er at byrja eftir summarferiuna. Les um góðskutrygging her

Onnur tíðindi
Ríkisskjalasavnið hevur ásett nýggjar reglur fyri varðveiting og vraking. Sí leinki her
Sí annars tíðindi frá Ríkisskjalasavninum viðv. talgildum savnindum her

