
 
 

 
 
 

 

Verkætlanarleiðari til Gjaldstovuna 
 
 

Gjaldstovan, Landsnet  sóknast eftir ráðgeva at standa fyri tíðaravmarkaðari verkætlanarleiðslu 
at flyta SharePoint í SharePoint Online.  
 
Avgerðin er grundað á, at Gjaldstovan, Landsnet hevur gjørt av at bjóða stovnunum eina betri og 
bíligari tænastu. Talan er um einar 20 stovnar og einar 40 síður, ið skulu flytast frá SharePoint 
onprem til SharePoint Online.  
 
 

Uppgávan 

Høvuðsuppgávan er verkætlanarleiðsla og tað, sum hartil hoyrir. Talan er um hesar 
partsuppgávur:  
 

- Vera við at skipa sjálvt verkætlanarinnihaldið, herundir at gera tíðarætlan 
- Samskipa veitingar frá lyklapersónum á Gjaldstovni og veitarum 
- Samskifti við stovnarnar og fyrireika teir til flytingina 
- Evna eina tilgongd, sum kann verða nýtt sum leistur fyri stovnarnar og síðurnar, sum 

skulu flytast í cloud 
- Gera mannagongdir og vegleiðingar fyri, hvussu stovnarnir arbeiða í SharePoint Online 
- Dagføra SLA og veitingarkatalog, herundir trygdarspurningin við stovnarnar, hvat 

viðvíkir SharePoint Online 
- Samskiftisliður millum stovnin og tann, sum stendur fyri tøkniliga partinum 
- Fíggjarliga ábyrgd fyri verkætlanini 
- Skipa fyri verkstovum/kunningarfundum 
- Annað í sambandi við verkætlanina. 

 

Tímatal og staður 
Tímatalið er sett at vera uml. 600 tímar í virknari arbeiðstíð fram til 31. desember 2021.  
Ráðgevin ætlar sjálvur sína arbeiðstíð, men møguligt skal vera at koma í samband við ráðgevan í 
vanligari arbeiðstíð. Ráðgevin skal eisini góðtaka, innanfyri rímiligt mark, at arbeiða skiftandi 
tíðir, um tað gert neyðugt.  
 
Tá ið fyrsti stovnurin er verksettur, er Gjaldstovan sinnað at samráðast um møguligar broyttar 
fyritreytir í verkætlanini, ið krevja broytingar í avtaluni,  sum t.d. tímatal og arbeiðstíðir.  
 
Arbeiðsstaðurin er Gjaldstovan.  
 



 

 

Útgreinaður sáttmáli, ið lýsir umstøðurnar fyri verkætlanina, verður gjørdur við tann, sum 
vinnur útboðið.  

Krøv og ynskir ráðgevan 
Tað er eitt krav, at ráðgevin er navngivin persónur. Um talan er um fyritøku, ið velur at bjóða, so 
skal vera viðmerkt,  hvør persónurin er, ið skal standa fyri uppgávuni.  
 
Ráðgevin skal byrja 1. juni.  
 
Tað er týdningarmikið, at viðkomandi arbeiðir skipað og hevur góð samstarvs- og 
samskiftisevni. Viðkomandi skal eisini hava góða heildarfatan av KT, og skal hava lætt við at seta 
seg inn í nýggjar skipanir. 
 
Verkætlanin hevur nógvar áhugapartar (intressentar), og í sambandi við royndir og førleikar er 
hetta partur av vektingini: 
 

- Royndir við at hava arbeitt við KT verkætlanum á líknandi stigi seinastu árini  
- Fyrimunur er at hava innlit í føroyska KT umhvørvið og kenna samanhangir innan KT 

hjá tí almenna  
- Fyrimunur er at hava royndir við Sharepoint 
- Skal duga at gera greiningararbeiði 
- Skal duga at arbeiða sjálvstøðugt, duga at leiða og skal duga at arbeiða í toymi 
- Fyrimunur at vera partur av eini størri fyritøku. 

 
Vit ímynda okkum, at ráðgevin í minsta lagi hevur útbúgving á bachelor stigi innan KT ella 
líknandi.  
 
Tað er eitt krav, at ráðgevin hevur í minsta lagi 5 ára skjalprógvaðar royndir við leiðandi 
uppgávum í størri KT-verkætlanum.   
 

Krøv til tilboð 
Í tilboðnum skal vera upplýst: 
  

- Navn og CV hjá ráðgeva 
- Navn og skrásetingarnummar hjá fyritøku 
- Prísur pr. tíma uttan MVG.  
- Frágreiðing um, hvussu krøv og ynski til ráðgevan, nevnd omanfyri, verða lokin  
- Frágreiðing um aðrar viðkomandi útbúgvingar, vitan og royndir 
- Hvørjar viðkomandi kundar, ráðgevin hevur havt og hvørjar viðkomandi uppgávur, 

ráðgevin hevur loyst.  
  



 

 

Tíðarfreistir og ábyrgd 
Tilboð skulu latast inn umvegis teldupostin: birgir@gjaldstovan.fo, innan týsdagin 18. mai. 2021 
kl. 15. Miðað verður eftir at hava sáttmála undirskrivaðan fríggjadagin 21. mai. 2021.  
 
Eru spurningar til útboðstilfarið og uppgávuna, so ber til at venda sær til Birgir av Steinum á tel. 
792 499 ella í teldupostinum birgir@gjaldstovan.fo. Allir spurningar skulu sendast inn skrivliga 
innan hósdagin 17. mai 2021 kl. 15.  Allir spurningar verða kunngjørdir dulnevndir á  
Keypsportalinum.  

 

Vekting og val av ráðgeva 
Gjaldstovan tilskilar sær rætt, í samráð við ráðgevan, at venda sær til aðrar kundar hjá 
ráðgevanum fyri at fáa ummæli.   
 
Um Gjaldstovan og vinnari av útboðnum ikki koma á mál við at gera sáttmála, so fær næstur í 
røðini møguleikan at gera sáttmála.  
 
Gjaldstovan tilskilar sær rætt til at velja innkomið tilboð frá, um talan er um persón, sum 
Gjaldstovan, av ymsum týðuligum orsøkum ikki kann góðkenna.  
 
Millum innkomin tilboð, sum lúka minstu krøvini, verður vektað eftir prísi og førleikum. Prísur 
telur 50% og førleikar telja 50%.  
 
Øll tilboð fáa stig fyri prís og førleikar, millum 0 og 50 stig hvørt. Tilboðið við lægsta prísinum 
fær 50 stig og restin fær so stig í mun til lægsta prís. Um tímaprísurin er lægri enn 600 kr./tíman 
uttan MVG, verður hann settur til 600 kr. í samanberingini við aðrar.  
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