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Viðmerkingar til forkanningina hjá Uttanríkis- og 

vinnumálaráðnum um heimtøku av peningastovnaskipanunum 
 

Tórshavn, 30. desembur 2016 

Føroysku peningastovnarnir hava fingið eina frágreiðing til viðmerkingar, sum er handað 

landsstýrismanninum í uttanríkis- og vinnumálum. Frágreiðingin er gjørd av einum arbeiðsbólki, sum 

landsstýrismaðurin hevur sett at lýsa møguleikarnar fyri at flyta KT-kervið hjá peningastovnunum heim aftur 

til Føroya. Við hesum letur Felagið Peningastovnar sínar viðmerkingar til málið. 

 

Høvuðspunkt: 

- Tað tykist peningastovnunum, sum er kanningin av bankakervinum í stóran mun politiskt grundað 

heldur enn fakliga grundað. Hesa niðurstøðu kann Felagið Peningastovnar gera við støði í (i) tí 

ódámliga arbeiðsleistinum hjá landsstýrismanninum í tilgongdini at seta kanningina í verk, (ii) at 

arbeiðsbólkurin hjá landsstýrismanninum er samansettur av persónum, sum ikki eru óheftir, og (iii) 

at kanningin er merkt av ósamanhangandi samanberingum og veruleikafjarum niðurstøðum. 

- Í fyrsta umfari kemur arbeiðsbólkurin til ta niðurstøðu, at kostnaðurin av at reka KT-kervið hjá 

peningastovnunum er einar 4 mió. kr. dýrari um árið hjá SDC enn hjá Elektron. Men leggja vit upp 

fyri eini mettari prísøking, munandi størri lógar- og sektorkrøvum og fleiri talgildum tænastum, so 

vísir samanberingin hjá arbeiðsbólkinum av røttum, at tann núverandi loysnin hjá SDC er munandi 

bíligari enn tann fyrrverandi loysnin hjá Elektron. 

- Í øðrum umfari velur arbeiðsbólkurin at samanbera kostnaðin av eini standardloysn hjá SAP við eina 

full-service-loysn hjá SDC uttan at leggja upp fyri menningarkostnaðinum, sum er knýttur at SAP-

loysnini.  SAP-loysnin er bara ein kjarnaskipan og fevnir t.d. ikki um virðisbrævaskipan, netbanka, 

mobilbanka, roknskaparloysn, regulativa rapportering til Fíggjareftirlitið og eftirlíkan av 

lógarkrøvum. Talan er um sera kostnaðarmiklar manglar í mun til núverandi skipan hjá SDC, og tí 

eru skipanirnar als ikki sambæriligar, hvat prísi viðvíkur. 

- Menningarútreiðslurnar til at fylgja lógar- og sektorkrøvum eru sera nógv øktar tey seinnu árini, í 

sambandi við at nýggir lóggávupakkar við túsundatals síðum eru settir í verk í kjalarvørrinum á 

fíggjarkreppuni. Føroysku peningastovnarnir njóta í dag ágóðan av stórrakstrarfyrimuninum, sum 

fæst við at býta henda kostnað millum meira enn 120 peningastovnar heldur enn millum fýra 

føroyskar peningastovnar. Frágreiðingin viðger ikki henda spurningin við einum orði. 

 

- Ein avgerð um at lóggeva bankaskipanirnar heim til Føroya ger seg inn á tað vinnuliga frælsið hjá 

peningastovnunum at velja, hvaðani teir keypa sínar tænastur. Peningastovnarnir meta ikki, at 

hetta er ein avgerð, sum politiska skipanin eigur at taka. 
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- Líkt er til, at ein partur av samgonguni er fúsur, í eini handarvending, at seta 400 ársverk í føroysku 

peningastovnunum upp á spæl í eini roynd at skapa fleiri KT-arbeiðspláss í Føroyum 

 

- Mett verður, at tað fær álvarsligar fylgjur fyri føroysku peningastovnarnar og umsíðir føroyska 

bankakundan, um ein roynd skal gerast at flyta skipanirnar aftur til Føroya. 

 

Nýggja landsstýrið vrakaði avtalu 

Í almennari fráboðan tann 25. mars 2015 boðaðu Felagið Peningastovnar, Fíggjarmálaráðið og 

Vinnumálaráðið í felag frá, at ein óheft kanning skuldi setast í verk at lýsa kostnað, fyrimunir og vansar við 

eini møguligari heimtøku av KT-skipanunum hjá føroysku peningastovnunum1. Landsstýrið og 

peningastovnarnir komu ásamt um ein arbeiðssetning, sum staðfesti, at ein ráðgevingarfyritøka skuldi gera 

kanningina undir skipan av einum føroyskum stýrisbólki. Fyri at tryggja ta neyðugu servitanina og óheftnið 

samdust partarnir um, at tað var neyðugt at leita sær útlendska ráðgeving at gera kanningina.  

Áðrenn kanningin varð sett í verk, varð nýggj samgonga skipað, og stutt eftir varð Felagið Peningastovnar 

boðið á fund við landsstýrið. Á fundinum gjørdi landsstýrið greitt, at avtalan við peningastovnarnar um at 

seta eina kanning í verk sambært tí arbeiðssetningi, sum partarnir áður vóru komnir ásamt um, ikki var 

galdandi longur. Í staðin fór nýggja landsstýrið at seta sína egnu kanning í verk samsvarandi tí, sum er fest á 

blað í fylgisskjalinum til samgonguskjalið, har tað stendur skrivað, at: “saman við fakfólki skal gerast ein 

greið ætlan fyri, hvussu KT-tænasturnar og persónsupplýsingarnar, sum farnar eru av landinum, kunnu 

flytast heimaftur við fyrimuni.” 

 

Arbeiðsbólkurin hjá landsstýrismanninum ógegnigur 

Seinni vórðu peningastovnarnir á tveimum fundum við landsstýrismannin í uttanríkis- og vinnumálum, har 

kunnað varð um arbeiðsbólkin, sum settur var at gera kanningararbeiðið. Peningastovnarnir gjørdu 

beinanvegin landsstýrismannin varugan við, at óheftnið hjá tveimum av teimum fýra limunum í 

arbeiðsbólkinum ikki var í lagi, harímillum óheftnið hjá formanninum. Hesa viðmerking vildi 

landsstýrismaðurin tó ikki taka til eftirtektar, hóast peningastovnarnir mæltu frá tí ætlaða leistinum. Í staðin 

gjørdi landsstýrismaðurin greitt, at hann einki álit hevði á peningstovnunum, og at teir tí als onga ávirkan 

skuldu hava á arbeiðið at skipa kanningina. At arbeiðsbólkurin varð mannaður við persónum, sum hava eina 

forsøgu í BankNordik og Elektron, kundu peningastovnarnir ikki skilja á annan hátt, enn at 

landsstýrismaðurin hevði bílagt niðurstøðuna, áðrenn kanningin yvirhøvur var gjørd. Í so máta var ikki 

neyðugt við nakrari kanning.  

                                                           
1
 http://www.fmr.fo/kunning/tidindi/kravid-um-nemid-slept/ 

http://www.fmr.fo/kunning/tidindi/kravid-um-nemid-slept/
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Ivasamar mannagongdir 

Umframt at seta ein arbeiðsbólk, sum ikki var óheftur, sýtti landsstýrismaðurin fyri at geva 

peningastovnunum innlit í arbeiðssetningin hjá arbeiðsbólkinum, tí hesin var duldur. Landsstýrismaðurin 

heitti síðani á peningastovnarnir um at lata arbeiðsbólkinum allar upplýsingar, sum hann bað um. Hóast 

hesin framferðarhátturin tóktiskt sera ódámligur, so játtaðu peningastovnarnir at lata arbeiðsbólkinum 

upplýsingar, í tann mun talan ikki var um trúnaðarupplýsingar. T.d. fekk arbeiðsbólkurin ikki innlit í sjálva 

avtaluna millum SDC og peningastovnarnar, sum er fevnd av tagnarskyldu, men annars meta 

peningastovnarnir seg hava latið tær upplýsingar, sum arbeiðsbólkurin hevur biðið um. Afturfyri varð 

avtalað, at peningastovnarnir skuldu fáa høvi at lesa frágreiðingina ígjøgnum, áðrenn hon varð handað 

landsstýrismanninum. Hetta fyri at rætta møguligar faktuellar feilir í uppritinum. Nú kann staðfestast, at 

frágreiðingin varð latin bæði landsstýrismanninum og miðlunum, áðrenn peningastovnarnir fingu høvi at 

gera sínar viðmerkingar. Hetta hevur tíverri havt tað við sær, at kanningin er merkt av grundleggjandi 

skeivleikum. Landsstýrissmaðurin fekk enntá frágreiðingina í hendi, áðrenn kanningin var liðug. Tí er lítið at 

siga til, at tað í frágreiðingini verður lagdur stórur dentur á, at politiski myndugleikin skal tvinga KT-kervið 

heim aftur til Føroya uttan at taka peningastovnarnar við upp á ráð,  t.d. tá ið mælt verður til, at “politiska 

skipanin tekur avgerð í málinum, og broytir lóggávuna soleiðis, at peningastovnarnir ikki nýtast at taka 

støðu, men ikki fáa annað í at velja, enn at flyta skipanirnar heimaftur”.  

 

Ófullfíggjaðar grundgevingar og niðurstøður 

Fakliga er frágreiðingin hjá arbeiðsbólkinum sum heild sera illa frágingin. Hon borðreiðir við tunnum 

niðurstøðum (sí t.d. brot nr. 6.2) og víðgongdum tilmælum (sí t.d. brot nr. 7) og er yvirhøvur merkt av 

ófullfíggjaðum grundgevingum (sí t.d. brot nr. 6.4). Harumframt eru samanberingarnar av teimum ymsu KT-

loysnunum veruleikafjarar, sum peningastovnarnar grundgeva fyri í brotinum niðanfyri um 

ósamanhangandi samanberingar. Kanningin er villleiðandi fyri politikarar og embætisverk, tí hon mælir til at 

taka eina stóra avgerð á skeivum grundarlagi, og farið verður lættliga um avleiðingarnar. Fyri 

peningastovnarnar er tað týðiligt, at uppáhaldini hjá arbeiðsbólkinum ikki eru skilvíst grundað, men í stóran 

mun ávirkað av einum ynskisdreymi um eina blómandi KT-vinnu í Føroyum.  

 

Ósamanhangandi samanberingar  

Í kostnaðarsamberingini hjá arbeiðsbólkinum verður ein mettur kostnaður fyri KT-tænastur hjá 

peningastovnunum upp á 80 mio. kr. í 2015 sæddur í mun til ein mettan miðalkostnað í 2007 og 2008 upp á 

76 mió. kr. Soleiðis kann arbeiðsbólkurin staðfesta, at “KT-útreiðslurnar hjá peningastovnum eru ikki lægri 

enn áðrenn flytingina, heldur tvørturímóti”.  

Tað er undrunarvert, at arbeiðsbólkurin grundar sínar niðurstøður um KT-kervið hjá føroysku 

peningastovnum á so grunnar samanberingar. T.d verður ikki lagt upp fyri, at: 
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1) Kostnaðarstigið er hægri í dag, enn tað var í 2008. Meta vit tann árliga prísvøksturin fyri KT-

tænastur til peningastovnarnar (í stóran mun lønarútreiðslur) at vera 2 %, so er tann núverandi 

loysnin 11 % bíligari enn tann fyrrverandi. 

2) Menningarútreiðslurnar til at fylgja lógar- og sektorkrøvum eru sera nógv øktar tey seinnu árini, í 

sambandi við at nýggir lóggávupakkar við túsundatals síðum eru settir í verk í kjalarvørrinum á 

fíggjarkreppuni. Fyri SDC merkja tey herdu krøvini, at roknað verður við, at tær árligu útreiðslurnar 

til at eftirlíka lógar- og sektorkrøvum verða einar 120 mió. kr. størri í 2017 enn tær vóru í 2008. Ein 

stórur partur av hesum kostnaðinum er ikki lutfalsjavnur við stødd ella tal á peningastovnum, og tí 

er tað ein stórur fyrimunir at kunna býta kostnaðin millum 120 peningastovnar heldur enn at býta 

hann millum fýra peningastovnar í Føroyum. Í dag rinda føroysku peningastovnarnir fyri uml. 4-5 % 

av hesum menningarkostnaðinum hjá SDC, men við eini útlendskari standardloysn frá SAP høvdu 

teir rindað fyri 100 %.  Hesar menningarútreiðslurnar eru við í 2015-tølunum hjá SDC, men vóru av 

eyðsæddum grundum ikki við í kostnaðunum hjá Elektron í 2007 og 2008.    

3) Í dag eru nógv fleiri bankatænastur talgildaðar enn í 2008, og kundin avgreiðir í nógv størri mun síni 

fíggjarviðurskifti umvegis sjálvavgreiðslutænasturnar. Talgildingin hevur havt við sær, at 

útreiðslurnar til kunningartøkni eru vorðnar ein størri partur av teimum samlaðu útreiðslunum hjá 

peningastovnunum, meðan starvsfólkaútreiðslur o.a. eru minkaðar, so hvørt sum kundarnir í størri 

mun eru farnir at nýta sjálvavgreiðslutænasturnar. Hesar útreiðslurnar eru við í 2015-tølunum hjá 

SDC og vóru av eyðsæddum grundum ikki við í kostnaðunum hjá Elektron í 2007 og 2008.    

Tí gevur ein einføld samanbering av útreiðslum til KT-tænastur í 2007/08 við útreiðslur í 2015 eina púra 

skeiva mynd av veruleikanum, um ikki verður lagt upp fyri omanfyrinevndu faktorum. Dømið omanfyri 

gevur ta fatan, at arbeiðsbólkurin ikki hevur teir neyðugu førleikarnar ella nóg gott innlit í viðurskiftini hjá 

peningastovnunum til at gera eina skikkaða meting av bankakervinum. Hetta er ein av orsøkunum til, at 

peningastovnarnir av fyrstan tíð vildu hava ráðgevar uttanífrá við nøktandi serkunnleika bæði við atliti at 

fíggjarlóggávu og KT-kervinum hjá peningastovnum at gera kanningina. 

Í øðrum umfari samanber arbeiðsbólkurin tær mettu útreiðslurnar hjá peningastovnunum til KT-tænastur í 

2015 við eina møguliga útlendska loysn frá SAP. Tað verður upplýst, at arbeiðsbólkurin hevur fingið eitt 

leiðbeinandi tilboð frá SAP Danmark upp á uppgávuna at seta SAP-loysnina í verk í Føroyum, og at teir 

meta, at tann árligi raksturin fer at kosta 40 mió. kr. Tí tekur arbeiðsbólkurin samanum, at “árliga sparingin 

í rakstrinum [kann] verða upp í 40 mió. kr.” samanborið við núverandi kostnað.  

Hesa samanberingina skilja peningastovnarnir als ikki, tí arbeiðsbólkurin roknar ikki menningarkostnað upp í 

metingina fyri SAP-loysnina (sí skíggjamyndina niðanfyri). Tað merkir, at tann týdningarmesta útreiðslan er 

hildin uttanfyri í SAP-loysnini, so at hon gerst ósambærilig við  núverandi loysn, har menningarkostnaðurin 

nevniliga er íroknaður. Hetta sigur ikki so lítið um góðskuna á avrikinum.  
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Lesarin fær einki at vita um, hvørjar tænastur eru íroknaðar í ‘tilboðnum’ frá SAP, og skal tí bara halda tað 

vera sjálvsagt, at tað nøktar allan tørvin hjá peningastovnunum. Peningastovnarnir hava heldur ikki fingið 

innlit í tilboðið frá SAP, men eftir tí, sum peningastovnarnir kenna til SAP-loysnina, so fevnir hon t.d. ikki um 

virðisbrævaskipan, netbanka, mobilbanka, roknskaparloysn, regulativa rapportering til Fíggjareftirlitið og 

eftirlíkan av lógarkrøvum. Talan er um sera kostnaðarmiklar manglar í mun til núverandi skipan á SDC, og tí 

eru skipanirnar als ikki sambæriligar, hvat prísi viðvíkur. Niðurstøðan hjá arbeiðsbólkinum má tí sigast at 

vera villeiðandi fyri tey, sum skulu taka støðu í málinum. 

Tað er tí umráðandi, at lesarin skilur, at SAP-loysnin bara er ein kjarnaskipan aftur ímóti núverandi loysn hjá 

SDC, sum er ein full-service-skipan. Arbeiðsbólkurin hevur ikki lagt upp fyri hesum í síni 

kostnaðarsamanbering, og hetta er eftir peningastovnanna fatan eitt stórt mistak. 

Tað er óheppið, at arbeiðsbólkurin ikki roknar menningarkostnaðin, sum er knýttur at tí útlendsku SAP-

loysnini, uppí, tí tað er júst hesin kostnaðurin, sum í stóran mun er avgerandi fyri, hvør loysn loysir seg best. 

Tað er í menningarkostnaði, at stórrakstrarfyrimunirnir verða útintir, serliga tá ið um ræður landaserstaka 

fíggjarlóggávu ella krøv frá staðbundnum myndugleikum. Um bara fýra føroyskir peningastovnar skulu býta 

kostnaðin av at eftirlíka stórum og torgreiddum lógarverkum, sum t.d. hvítvaskingarreglunum, MiFID, CRD4, 

CRR, BRRD og øðrum líknandi lóggávupakkum, sínámillum, verður tann regulativa byrðan ovurhonds stór.  

Hesi lógarverk áttu ikki at verið føroyskum politikarunum heilt ókend. Teir hava jú leypandi samtykt hesar 

lóggávupakkar á løgtingi tey seinnu árini. Um nakar átti at skilt, hvussu umfatandi hesi lógarverk eru, og 

hvussu stóra orku (bæði tekniska og løgfrøðiliga) tað krevur at eftirlíka teimum,  eru tað teir føroysku 

politikararnir. Lógarverkini eru so umfatandi og teknisk, at tað sæst nærum eingin endi á teimum. Sum eitt 

dømi kann nevnast CRR-kunngerðin, sum løgtingið samtykti í 2015. Hesin lóggávupakkin taldi umleið 1.620 

síður, íroknað viðmerkingar, og fólk úr embætisverkinum máttu gera løgtinginum greitt, at løgfrøðingarnir í 

embætisverkinum ikki høvdu ta neyðugu servitanina til at kunna viðgera tekstin.  

Ein stórur partur av kostnaðinum at eftirlíka hesum lóggávupakkum, sum settir eru í verk í hópatali tey 

seinnu árini, fer til veitararnar av KT-tænastum til peningastovnarnar. At fýra føroyskir peningastovnar 

einsamallir standa við allari ábyrgdini at seta í verk og halda við líka tílíka fíggjarlóggávu umvegis ein felags 

KT-veitara er ein ræðandi tanki. Tað er peningastovnunum púra greitt, at tað er ein stórur fyrimunur at 

kunna samstarva við eina rúgvu av øðrum peningastovnum um at eftirlíka slíkum lógarkrøvum.   

Arbeiðsbólkurin leggur als ikki upp fyri hesum viðurskiftum í síni frágreiðing, men velur í staðin at mála eina 

ljósareyða mynd av, hvussu tað hevði gagnað føroysku KT-vinnuni, peningastovnunum og øllum 

samfelagnum, um bara peningastovnarnir vórðu tvingaðir at flyta KT-kervið heim aftur til Føroya.   
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Ein kann undrast, hvussu tað ber til, at eingin peningastovnur í Danmark hevur valt SAP-loysnina, tá ið so 

nógvar milliónir krónur - sambært arbeiðsbólkinum - kunnu sparast árliga fyri eina enn betri tænastu? Hví 

vrakar SDC ikki sína egnu skipan fyri eina SAP-skipan, um hon er betri og kann rekast fyri hevltina av tí 

núverandi kostnaðinum? Svarið er sjálvandi, at samanberingarnar og kostnaðarmetingarnar hjá 

arbeiðsbólkinum ikki samsvara við veruleikan. 

Í dag útveita teir donsku dátusentralarnir eisini hópin av uppgávum við atliti at menning og servisering av 

bankakervinum til útlendskar fyritøkur, av tí at hetta lønar seg betur enn at loysa uppgávurnar innanhýsis. 

Um føroysku peningastovnarnir skulu flyta KT-kervið heim til Føroya, er lítið at ivast í, at ein stórur partur av 

uppgávunum mugu keypast úr útlandinum. Spurningurin er tí, hvat ið veruliga er vunnið við at áleggja 

peningastovnunum eina so tunga uppgávu sum at flyta bankakervið til Føroya. 

At enda kann viðmerkjast, at tað sæst ikki, hvussu arbeiðsbólkurin kemur fram til tær mettu útreiðslurnar 

av at migrera skipanirnar frá SDC til Føroya, men hesar tykjast eisini at vera undirmettar. Royndirnar hjá 

peningastovnunum vísa, at tað er sera torgreitt og váðamikið at migrera frá einum dátusentrali til annan. 

Munurin er, at tá var talan um at migrera til eina virkandi skipan hjá SDC, meðan tað í hesum førinum er 

talan um at migrera til eina skipan, sum ikki hevur verið sett í verk áður. Tá er váðin nógv størri. 

Peningastovnarnir meta tí, at kostnaðurin av at migrera skipanirnar heim til Føroya óivað er munandi størri, 

enn arbeiðsbólkurin gevur sær far um. 

Peningastovnarnir tosa fyri deyvum oyrum 
Tað er tann greiða metingin hjá peningastovnunum, at avleiðingarnar av einari politiskari avgerð at 

tvangsflyta KT-kervið hjá peningastovnunum heim aftur til Føroya verða so álvarsligar, at tær fara at merkja 

alt samfelagið. Men tað tykist ikki, sum landsmyndugleikarnir eru greiðir yvir, hvat ið veruliga er upp á spæl. 

Tað verður mestsum tikið fyri givið, at tað, sum peningastovnarnir føra fram, er ósatt. Tað kann væl vera, at 

umdømið hjá peningastovnunum er skalað í kjalarvørrinum á fíggjarkreppuni, men tað merkir ikki, at øll 

uppáhald, sum peningastovnarnir føra fram, eru ósonn. Tey fólkavaldu hava skyldu til at lurta eftir 

grundgevingum frá øllum viðkomandi pørtum  – eisini peningastovnunum.  

Tískil vilja peningastovnarnir enn eina ferð vísa á, at tað er ikki uttan orsøk, at: 

1) Fleiri enn 120 norðurlendskir peningastovnar eru gingnir saman um at menna eitt KT-kervi, og tað 

leggjast alsamt fleiri norskir og svenskir peningastovnar afturat, tí teir ásanna, at teir ikki einsamallir 

megna at bera ta regulativu byrðuna og menningina av talgildum tænastum. 

2) Fyri uttan Danske Bank og Nordea eru allir peningastovnarnir í danska ríkinum partur av teimum 

bara trimum dátusentralunum: SDC, BEC og BankData. Upplýsast kann, at Grønlandsbankin koyrir á 

BEC. 

3) Menningarkostnaðurin hjá SDC til at eftirlíka lógar- og sektorkrøvum er øktur samsvarandi tí øktu 

fíggjarlóggávuni. Samstarvið millum norðurlendskar bankar gevur munandi stórrakstrarfyrimunir og 

gagnar eisini kundunum hjá teimum føroysku peningastovnunum. 
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Inntriv í vinnuliga frælsið 

Fleiri ferðir hava røddir verið frammi um at broyta persónsupplýsingalógina, soleiðis at persónsupplýsingar 

bara kunnu viðgerast í Føroyum. Hetta fyri at noyða peningastovnarnir at flyta KT-kervið aftur til Føroya. 

Hesa loysn endurtekur arbeiðsbólkurin í frágreiðingini sum eina møguliga gongda leið at røkka málinum. Til 

hetta er at siga, at peningastovnarnir ikki eru vitandi um nakað framkomið land í heiminum, sum setur tílíka 

avmarking á viðgerðina av persónligum upplýsingum. Hetta er eitt grovt inntriv í tað vinnuliga frælsið, tí tað 

avmarkar vinnumøguleikarnar og minkar útboðið av tænastum. Hetta hevur, tá ið samanum kemur, 

negativa ávirkan á búskapin.  

Peningastovnarnir meta ikki, at tað sømir seg politisku skipanini í einum fríum marknaðarbúskapi at gera av 

vegna peningastovnarnar, hvørjum teir skulu keypa sínar KT-tænastur frá. Í frágreiðingini verður roynt at 

billa lesaranum inn, at ein tílík politisk avgerð kann takast á vinnuligum grundarlagi. Men í veruleikanum 

kann hon bara takast á protektionistiskum grundarlagi, og hon setur meira enn 400 ársverk í teimum 

føroysku peningastovnunum upp á spæl fyri at skapa KT-vinnuni í Føroyum 40-50 nýggj ársverk. Tí hevði tað 

verið ynskiligt, at landsmyndugleikarnir í størri mun dugdu á at skyna, at peningastovnsvinnan hevur eitt 

virði fyri tað føroyska samfelagið, og at tað vinnuliga frælsið hjá peningastovnunum at gera av, hvørjum teir 

keypa sínar tænastur frá, eigur at verða virt, á sama hátt sum tað verður virt hjá øðrum vinnugeirum.  

 

KT-vinnan og peningastovnarnir 

Úr sjónarhorninum hjá peningastovnunum vísa ávís fólk í politisku skipanini og KT-vinnuni ein 

ófrættakendan vilja at taka peningastovnarnar av ræði og við tvingsli at flyta KT-skipanir heim aftur til 

Føroya  – sama hvat tað kostar. Peningastovnarnir verða gjørdir til syndabukk, tá ið orsøkin til, at føroyska 

KT-vinnan ikki er í betri holdum, skal finnast. Aftur og aftur verður róð fram undir, at teir føroysku 

peningastovnarnir hava givið tí føroysku KT-vinnuni mønustingin. Tann stóra endurreisnin hjá KT-vinnuni fer 

tí at henda, tá ið KT-kervið verður tvungið aftur til Føroya. Tástani kann tann føroyska KT-vinnan blóma, og 

vit fara at menna føroyskar skipanir at útflyta og selja um allan heimin. Somu ynskisdreymar verða 

endurspeglaðir í umrøddu frágreiðing, men tíverri kunnu peningastovnarnir ikki brúka teir til nógv, tí teir 

verða noyddir at halda seg til veruleikan. Í so máta hava teir føroysku peningastovnarnir gjørt tað, sum var 

neyðugt, fyri at varðveita kappingarførið í einum tungt reguleraðum og alsamt meira altjóðagjørdum 

fíggjargeira.  

KT-felagið hevur eisini ført fram, at tað ‘mangla’ 600 fólk í tí føroysku KT-vinnuni samanborið við 

grannalondini. Eftir hesum logikki skal arbeiðsmarknaðurin í Føroyum í størri mun lagast eftir tí lutfalsliga 

býtinum av arbeiðsplássum, sum vit síggja í grannalondunum. Tað má so eisini merkja, at talið av 

arbeiðsplássum í tí føroysku fiski- og alivinnuni er alt ov stórt samanborið við grannalondini, og at vit tí 

mugu bera so í bandi, at hetta talið minkar til frama fyri talið av starvsfólki í KT-vinnuni. Men soleiðis hanga 

tingini ikki saman. Alt gott um, at KT-vinnan arbeiðir fyri egnum áhugamálum, men tað eiga 

peningastovnarnir og aðrir vinnugeirar í Føroyum ikki at svíða fyri. 
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Útlendskir kappingarneytar 

Talgildingin ber í sær, at útlendskir peningastovnar í størri mun kunnu virka í Føroyum, og tí kappast 

føroyskir peningastovnar í dag við útlendskar peningastovnar um at veita føroyskum kundum fígging. Men í 

kjakinum um bankaskipanirnar hoyrist einki um, at sama krav skal setast útlendskum peningastovnum um 

at viðgera persónligar upplýsingar í Føroyum. Tí fer tað at skapa ójavna kapping, um hesar treytir verða 

settar teimum føroysku peningastovnunum at virka undir. Útlendskir peningastovnar fara tí at kunna 

viðgera persónsupplýsingar hjá føroyingum uttanlands, uttan at teir føroysku peningastovnarnir fara at 

hava sama møgleika. Samstundis fara teir føroysku peningastovnarnir at vera eftirbátar í mun til ta 

útlendsku kappingina, við tað at tann tunga regulativa byrðan og menningarkostnaðurin av talgildum 

tænastum skal býtast millum fýra føroyskar peningastovnar heldur enn við 120 aðrar peningastovnar. Tá 

eru sannlíkindi fyri, at teir føroysku peningastovnarnir ikki megna at taka kappingina upp við útlendskar 

peningastovnar.  

Í dag kappast BankNordik eisini við útlendskar peningastovnar uttan fyri landoddarnar, og ein stórur partur 

av inntøkunum hjá bankanum stavar frá hesum virkseminum. Í 2016 hevur BankNordik umleið 30 fólk í 

starvi í Føroyum, sum eru knýtt at virkseminum hjá BankNordik uttan fyri landoddarnar. Skal BankNordik 

halda fram á somu leið – sum ein peningastovnur, sum er framsøkin uttan fyri landoddarnar og megnar at 

skapa vitunartung arbeiðspláss og dregur væl útbúgvin fólk heim aftur til Føroya at arbeiða – so er eitt krav 

um at flyta KT-kervið heim aftur til Føroya tað síðsta, bankanum tørvar. So verður tann útlendski parturin av 

BankNordik á kervinum hjá SDC, meðan tann føroyski parturin verður á einari aðrari skipan. Tað hevði gjørt 

útgangsstøðið hjá bankanum verri, og neyðugt hevði verið við tillagingum.  

Enn verri hevði tað verið hjá teimum smærru føroysku peningastovnunum, sum høvdu verið harðari raktir 

enn teir størru peningastovnarnir av avbjóðingini at flyta KT-skipanirnar heim. 

Harumframt gerast útlendskar gjalds-, fíggjar- og ráðgevingartænastur í alsamt størri mun ein partur av 

gerandisdegnum hjá tí føroyska brúkaranum, og eingin ivast í, at peningastovnarnir í dag standa framman 

fyri eini stórari avbjóðing, tá ið ræður um at tillaga seg til framtíðina. Tí heitir Felagið Peningastovnar á 

landsmyndugleikarnar um ikki at spenna bein fyri teimum føroysku peningastovnunum, sum royna at 

kappast á einum tungt reguleraðum og alsamt meira altjóðagjørdum marknaði. 

 

Aðrar viðmerkingar 

Niðanfyri ger Felagið Peningastovnar viðmerkingar til aðrar útsagnir í frágreiðingini. 

Migrering 

Í viðgerðini av eini møguligari føroyskari standardskipan verður skrivað um ta gomlu skipanina, at “Skipanin 

er longu umsett og flutt frá gamla mainframe-platforminum yvir á ein nútímans platform (Windows).” 

Hetta er ikki rætt, tí arbeiðið er ikki liðugt enn. Hendan verkætlanin er eisini eitt dømi um, hvussu galið tað 

kann ganga, tá ið skipanir skulu flytast millum plattformar. Arbeiðið er seinkað tvey ár og hevur kostað 

munandi meira enn upprunaliga mett. Avleiðingin er, at teir føroysku peningastovnarnir hava verið noyddir 
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at skjóta nýggjan partapening inn í felagið. Tóku peningastovnarnir ikki hetta stigið, fór felagið av 

knóranum. Hetta dømið vísir væl váðan við tílíkum verkætlanum, og hvussu trupult tað er at fremja tær í 

verki. Tí er tað undranarvert, at fyrrverandi stjórin í Elektron, sum setti verkætlanina í gongd, nú greiðir 

almenninginum frá, hvussu lætt tað er at migrera núverandi bankaskipan til eina skipan í Føroyum – ein 

uppgáva, sum er fleiri ferðir størri og torgreiddari enn uppgávan at migrera ta gomlu skipanina til ein 

nútímans plattform. Leggjast kann afturat, at eisini ein triði limur í arbeiðsbólkinum hjá 

landsstýrismanninum hevur verið knýttur at verkætlanini at flyta ta gomlu skipanina. 

 

Uppsagnarkostnaður knýttur at avtaluni við SDC 

“Hóast peningastovnarnir vistu, at samgongan ætlaði at flyta raksturin av peningastovnsskipanunum aftur 

til Føroya, skrivaðu peningastovnarnir herfyri undir at hækka uppsagnarbótina til SDC úr trimum í fýra ár, 

soleiðis at peningastovnarnir nú skulu rinda SDC eina upphædd, sum svarar til 4 ára rakstur.”  

Við hesum fær lesarin ta fatan, at føroysku peningastovnarnir vóru fegnir um at økja uppsagnarkostnaðin til 

SDC, hetta fyri at virka ímóti ætlanunum hjá samgonguni. Hetta er villleiðandi, tí føroysku 

peningastovnarnir hava sjálvandi ongan áhuga í at binda seg fíggjarliga longri enn neyðugt. At 

uppsagnarkostnaðurin varð longdur úr trimum upp í fýra ár var ein tillaging til tær treytir, sum aðrir 

dátusentralar í Danmark hava ásett, og ein avleiðing av, at Spar Nord valdi at skifta frá SDC til BEC. Talan var 

ikki um eina broyting, sum føroysku peningastovnarnir kundu havt skákað sær undan, tí teir vistu, at 

samgongan í Føroyum hevði aðrar ætlanir. Leggjast kann afturat, at Spar Nord, sum hevur umleið tríggjar 

ferðir so stór útlán sum teir føroysku peningastovnarnir tilsamans í Føroyum, ikki vildi vera einsamallur við 

eini standardloysn, sum minnir um ta hjá SAP, men valdi at skifta frá einum dátusentrali til ein annan. Í 

hesum samanhangi er eisini vert at nevna Jyske Bank, sum er triðstørsti peningastovnur í Danmark og eigur 

útlán, sum eru tíggju ferðir størri enn tey føroysku útlánini tilsamans. Í 2012 skifti Jyske Bank sínar egnu KT-

skipanir út við skipanirnar hjá Bankdata. Hetta varð gjørt av somu orsøkum, sum peningastovnarnir greiða 

frá í hesum skrivi, nevniliga stórrakstrarfyrimununum.  Tað sigur ikki so lítið um uppgávuna at reka eina 

bankaskipan, at ein av størstu peningastovnunum í Danmark vil gera sum føroysku peningastovnarnir og 

býta kostnaðin við aðrar peningastovnar á einum av teimum trimum dátusentralunum í Danmark.  

 

Samanlegging av dátusentralum 

“Nú, seks ár seinni, eru BEC og SDC framvegis ikki løgd saman”  
 
Í fleiri førum hava ætlanir verið um at leggja danskar dátusentralar saman, men enn hava tær ikki borið á 

mál. Føroysku peningastovnarnir taka, eins og fleiri av peningastovnunum í Danmark2, undir við, at donsku 

dátusentralarnir leggja saman fyri at útinna fleiri stórrakstrarfyrimunir. Men tað eru nógvir partar, sum 

mugu finna eina semju, áðrenn ein tílík avgerð endaliga kann takast. 

                                                           
2
 http://www.business.dk/finans/bankbosser-gaar-ind-for-it-fusion 
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Samanumtikið 

Tað er óskiljandi fyri peningastovnarnar, so óseriøst sum málið um bankakervið er handfarið av politisku 

skipanini. Landsstýrissmaðurin hevur sett ein arbeiðsbólk, sum ikki er óheftur, at gera kanningina av KT-

kervinum hjá føroysku peningastovnunum. Hóast peningastovnarnir mótmæltu tí ætlaða leistinum, játtaðu 

teir at lata arbeiðsbólkinum upplýsingar aftur fyri møguleikan at viðmerkja kanningina, áðrenn hon varð 

handað landsstýrismanninum. Henda avtalan varð tó ikki vird, tí frágreiðingin er latin landsstýrismanninum, 

uttan at peningastovnarnir eru komnir til orðanna, og í miðlunum verður endurgivið úr frágreiðingini. 

Kanningin er merkt av villeiðandi samanberingum og tunnum niðurstøðum, sum ikki hava hald í 

veruleikanum. Tað verður fyrigyklað teimum, sum skulu taka støðu í málinum, at alt verður betri, um KT-

kervið við tvingsli verður flutt heim til Føroya – kostnaðurin verður lægri, tænastan betri, arbeiðsplássini 

fleiri og búskapurin størri. Hjá teimum, sum ikki hava tekniskt innlit, er tað sjálvandi trupult at skilja, at 

hesin orðaleikurin ikki er annað enn tølandi upplýsing uttan veruligt faktuelt innihald.  

Tað tykist, sum eru nakrir politikarar so altráðir eftir at útinna sítt vald og flyta KT-kervið heim aftur til 

Føroya, at teir ikki eru áhugaðir í at vita, hvørjar fylgjurnar verða. Tað skal bara gerast. Teir eru fúsir, í eini 

handarvending, at seta meira enn 400 ársverk í føroysku peningastovnunum upp á spæl í trúnni upp á, at 

soleiðis skapa teir nógv nýggj KT-arbeiðspláss í Føroyum. Kostnaðurin fyri hetta verður tó so stórur, at vandi 

er fyri, at hesi størv hvørva aftur, um føroysku peningastovnarnir ikki megna at lyfta byrðuna ella tapa 

kappingina móti útlendskum peningastovnum á einum ójøvnum kappingargrundarlagi.   

Tær grundgevingar, sum førdar eru fram í hesum skrivi, vísa, at tað er góðtrúgvið at halda, at fleiri KT-størv 

kunnu skapast í Føroyum við at tvinga bankakervið til Føroya, uttan at hetta fær álvarsligar avleiðingar fyri 

peningastovnarnar og teirra kundar. Tað er lætt at taka politiskar avgerðir, tá ið støði ikki verður tikið í 

veruleikanum, sum hann er. 

Felagið Peningastovnar heldur, at nú eigur málið um bankaskipanirnar at fáa ein enda, so at 

peningastovnarnir fáa arbeiðsfrið at taka sær av teimum uppgávum, sum veruliga hava týdning fyri at reka 

ein kappingarføran fíggjargeira til gagns fyri Føroya land. Í Føroyum eiga vit hóast alt fýra peningastovnar, 

sum kappast á jøvnum føti sínamillum og við útheimin, og hesir hava ein týdningarmiklan samfelagsligan og 

búskaparligan leiklut. Tí heitir felagið á landsmyndugleikarnar um at vísa størri virðing fyri virkisøkinum hjá 

peningastovnunum og at taka grundgevingarnar í hesum skrivi til eftirtektar í viðgerðini av málinum um 

bankaskipanirnar, so at vinnan ikki verður tikin av fótum. 

 
Vegna Felagið Peningastovnar 
 
Árni Ellefsen, formaður 
 
  


