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The Faroese cadastral authority Matrikul currently faces concrete challenges related to the
cadastral system – both in terms of the core function of property registration and digitization initia-
tives in the Faroese society. There is a need for a service check of the Faroese cadastral system and
business processes. Is the system still fit for function and can it perform adequately to meet demands
made and make use of possibilities in the Faroese society?

For this reason, Matrikul has entered into a consultancy agreement with Geopartner Landinspektø-
rer A/S for advice on the development and modernization of the Faroese cadastral Authority and sy-
stem.

The primary purpose of the consultancy is to identify the most important current challenges in and
for the Faroese cadastral Authority and -system through observation. Recommendations for devel-
opment and innovation in the Faroese cadastral Authority and -system based on overall defined re-
quirements specifications.
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1. Indledning
Denne artikel beskriver et «servicetjek» af
det færøske matrikulære system. En rådgiv-
nings- og konsulentopgave som er udført af
Geopartner Landinspektører A/S5 i et sam-
arbejde med den færøske matrikelmyndig-
hed Matrikul.6 Hensigten med opgaven har
været at skabe et inspirationsgrundlag til
Matrikul for kvalitetssikring, drift og udvik-
ling af et matrikelvæsen, som fortsat skaber
nytteværdi for det færøske samfund. Arbej-
det er dokumenteret i anbefalingsrapporten
«Udvikling og innovation i det færøske ma-
trikelvæsen» med tre supplerende bilagsrap-

porter. Rapporten kan anvendes til intern
dialog om organisations- og forretningsud-
vikling og til ekstern positionering og inte-
ressevaretagelse.

1.1 Introduktion
Et matrikelvæsen skal løbende vurderes på
funktionalitet og «ydeevne» både i forhold til
de krav, der til enhver tid stilles, og i forhold
til de muligheder der gives i det samfund,
hvor systemet fungerer.

Det færøske matrikelvæsen har og står
aktuelt overfor en række konkrete udfor-
dringer i forhold til den matrikulære proces

1. Matrikelvæsen: Betegnelse for det formelle grundlag, den organisatoriske opbygning og den funktionelle udfø-
relse af ejendomsregistrering. Omfatter matriklens førelse, fastlæggelse af ejendomsgrænser, matrikulær sag-
sudarbejdelse, anvendelse og distribution af data
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omkring ejendomsdannelse og -ændringer
(sagsbehandlingstid, digitalisering, generati-
onsskifte, modernisering af retskilder etc.)
samt i forhold til digitaliseringsinitiativer i det
færøske samfund (ressourcer, datakvalitet,
standardisering, IT-arkitektur, infrastruktur-
tjenester etc.). Derfor er der opstået et behov
for et «servicetjek» af det færøske matrikulære
system og forretningsprocesser i forhold til ef-
fektivitet omkring kerneopgaven og i forhold
til matriklens rolle i digitaliseringsstrategien.

Matrikul har i den anledning indgået en
konsulentaftale med Geopartner Landin-
spektører A/S om rådgivningsbistand til ud-
vikling og modernisering af et fortsat funkti-
onelt færøsk matrikelvæsen.

1.2 Formål
Det primære formål med rådgivningsbistan-
den har været at 

– Identificere de væsentligste aktuelle udfor-
dringer i og for det færøske matrikelvæsen

– Opstille anbefalinger for udvikling og in-
novation i det færøske matrikulære system
på baggrund af overordnede kravspecifika-
tioner

Den samlede rådgivnings- og konsulentleve-
rance skal dermed udgøre en del af Matri-
kuls grundlag for at gennemføre strategiske
overvejelser, for at udarbejde handlingspla-
ner og for at igangsætte initiativer for forret-
ningsudvikling af det færøske matrikelvæ-
sen – især omkring den matrikulære proces
og matrikulære grunddata. 

Sideløbende men sekundært har det været
et selvstændigt formål med projektet at

– Formidle viden om det danske matrikulære
system og den igangværende udvikling her-
af i relation til de danske digitaliseringsstra-
tegier – især Grunddataprogrammet

1.3 Metode
Opgaven er udført i en successiv proces i fire
trin:

– Observationer – formidling af viden og ud-
veksling af erfaring

– Identifikation – udpegning hovedudfor-
dringer

– Kravspecifikation – opstilling af funktio-
nelle krav og løsningsmål

– Anbefalinger – opstilling af konkrete an-
befalinger for udvikling og innovation

Opgaveløsningen baserer sig på observatio-
ner af og omkring det færøske matrikelvæ-
sen gennem dialogmøder, workshops og felt-
studier. Disse studier blev gennemført i to
udviklende mødesessioner hver af 3 dages
varighed afholdt på Færøerne og i Danmark.

Første møde blev afholdt på Færøerne
med fokus på det matrikulære system og ma-
triklen. Det skete gennem komparative præ-
sentationer og dialoger om de nuværende
færøske og danske ejendomsregistreringssy-
stemer i forhold til: 

– Matriklens rolle og position – opgavevare-
tagelse og digitalisering

– Rammebetingelser for opgavevaretagel-
sen – lovgivning, teknologi, digitalisering
og organisation

– Ejendomsdannelses- og registreringspro-
cessen – sagsforløb og procedurer

De væsentligste aktuelle udfordringer blev
identificeret, og funktionelle krav og løs-
ningsmål (kravspecifikation) for det færøske
matrikulære system blev specificeret gen-
nem en afsluttende workshop.

Andet møde blev afholdt i Danmark med
fokus på relevant digital omstilling og udvik-
ling i det danske samfund. Disse studier blev
gennemført ved en række besøg:

– Digitaliseringsstyrelsen – Fællesoffentlig
Digitaliseringsstrategi og Grunddatapro-
grammet

– Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi-
sering – geografisk datainfrastruktur og
INSPIRE

– Erhvervsstyrelsen – PlansystemDK
– Geopartner Landinspektører A/S – digital

matrikulær sagsudarbejdelse
– Geodatastyrelsen – matrikulær sagsbe-

handling og modernisering af matriklen,
Ejendomsdataprogrammet og Matriklens
Udvidelse

Herudover blev forretningsgange og system-
løsninger i Matrikuls matrikulære sagsudar-
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bejdelse særskilt gennemgået, og de proces-
problematiske faser blev identificeret, lige-
som der blev foretaget en screening af de fær-
øske digitaliserings initiativer – Talgildu
Føroyar7 i forhold til matriklens rolle og
identifikation af udfordringer.

Det samlede projekt er afviklet og doku-
menteret over en ét-årig periode fra ultimo
2016 til ultimo 2017.

2. Landadministrationssystem og 
matriklen – Færøerne
For at skabe en fælles forståelsesramme for
projektet – matrikelvæsenet i en færøsk kon-
tekst – og for at målrette projektets anbefa-
linger blev matriklens rolle identificeret, den
organisatoriske ramme beskrevet og krav-
specifikationer opstillet.

2.1 Generelt
Matrikelvæsenet, som betegner det formelle
grundlag, den organisatoriske opbygning og
den funktionelle udførelse af ejendomsregi-
strering, understøtter et moderne samfunds
landadministrationssystem, som «kan be-
skrives som et lands infrastruktur for imple-
mentering af nationale politikker og strategi-
er for styring og forvaltning af landets areal
og naturressourcer»8

På Færøerne servicerer landadministrati-
onssystemet tre vigtige funktioner i samfun-
det:

– Jordbesiddelse – ejerskab, belåning, sik-
ring af juridiske rettigheder i fast ejendom

– Arealanvendelse – politisk og fysisk plan-
lægning, arealforvaltning

– Areal- og ejendomsudvikling – projekte-
ring, byggeri og anlæg, tilladelser, regule-
ring og implementering

Matriklen, som er selve ejendomsregisteret,
har som basalt formål / kerneopgave at ska-
be entydighed, sikkerhed og gennemsigtig-
hed i ejendomstransaktioner og ejendoms-
forvaltning. En moderne multifunktionel di-
gital matrikel er desuden reference og
grunddataregister for arealanvendelse og di-
gital forvaltning.

2.2 Organisatorisk ramme – Matrikul, 
Umhvørvisstovan
Det færøske matrikelvæsen er organiseret
som en fuld offentlig forvaltningsopgave,
som varetages af Matrikul under Umhvør-
visstovan.

Umhvørvisstovan er en styrelse under
Sundheds- og indenrigsministeriet på Færøer-
ne. Styrelsen har et stort antal varierede opga-
ver. Udover ansvaret for matriklen omfatter
styrelsens ressort blandt andet kort og geo-
data, tinglysning, skov- og naturforvaltning,
energi, miljøforskning og -tilsyn samt folkere-
gister. Der eksisterer en fælles administrativ
ledelse af Umhvørvisstovan. De enkelte for-
valtningsområder er organiseret i sektorielle

7. Færøsk digitaliseringsstrategi. https://www.talgildu.fo/ 
8. Stig Enemark – «Landadministrationssystemer i et menneskeretligt perspektiv». Tidsskrift for Kortlægning og 

Arealforvaltning. Årg. 123, nr. 48, 2 (2017). https://journals.aau.dk/index.php/tka/article/view/1919

Figur 1. Det færøske landadministrationssystem
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forvaltningsenheder med forretningsmæssigt
ansvar for de respektive fagområder.
Matrikel og tinglysning blev ved indførelse
af hjemmestyreordningen i 1948 overført fra
danske til færøske myndigheder. Tinglys-
ning blev imidlertid fortsat administreret af
den danske domstolsstyrelse indtil 2006,
hvor den blev overflyttet til det færøske
Landstyre – med andre ord fra retsvæsenet
til forvaltningen. Ved oprettelsen af Umh-
vørvisstovan i 2007 blev tinglysningen (sam-
men med folkeregisteret) etableret som en
egen afdeling under Umhvørvisstovan.

Tingbogen – tinglysningens register over
fast ejendom – er en retsgyldig notering af
ejerskab, byrder, servitutter og pant i fast
ejendom identificeret med matrikelnummer.
Alle ændringer i matriklen bliver noteret i
tingbogen.

Matrikul er en anden selvstændig forvalt-
ningsenhed under Umhvørvisstovan og be-
skæftiger ca. 10 medarbejdere med ansvar
for matriklens drift og vedligeholdelse. Ma-
triklen er et realregister over fast ejendom
på Færøerne og er det juridiske grundlag for
ejendomsregistreringen på Færøerne.

Figur 2. Organisationsdiagram – Umhvørvisstovan (Kilde – Umhvørvisstovan).

Figur 3. Ressortområder – 
Umhvørvisstovan 
(Kilde – Umhvørvisstovan). 
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Matrikuls primære forretningsområder
knytter sig til matriklens to-delte rolle:

– Ejendomsretligt grunddata register (juri-
disk) – Registrering af ejendomsdannelse
og -ændring matrikulering og ændringer i
matriklen) – herunder ejerlejlighedsopde-
ling (ejerlejligheder registreres i tingbo-
gen og noteres i matriklen)

– Nøgle for digital forvaltning (administra-
tivt) – Leverance og distribution af grund-
data

Matrikul varetager hele den matrikulære
proces fra rekvisition af en ejendomsæn-

dring til godkendelse og registrering i ma-
triklen. En proces som omfatter:

– Ansøgning – henvendelse fra ejer
– Myndighedshøring – udtalelse fra kommu-

ne, vejmyndighed, naturfredningsmyndig-
hed m.fl.

– Dataindsamling – matriklen, tingbogen
– Sagsbehandling – hjemmel, opmåling,

skelfastlæggelse, måleblad, evt. sikring af
rettighedshavere, tilladelse 

– Ajourføring af matriklen – matrikelregi-
ster og matrikelkort

– Underretning om ejendomsændringer –
ansøger, Tinglysning, kommune etc.

Årligt behandles der omkring 300 matri-
kulære sager i Matrikul med en «normal»
ekspeditionstid på ca. ét år fra rekvisition
til godkendelse og registrering i matrik-
len.

Matrikul er samtidig leverandør af grund-
data (ejendomsdata og matrikelkort) som
grundlag for: 

– Omsætning af fast ejendom 
– Stiftelse af rettigheder – pant og servitutter
– Myndighedernes daglige sagsbehandling

– digital forvaltning

og er ansvarlig for troværdige og anvendelige
data i hele processen fra dataindsamling til
dataanvendelse:

Matrikul har en flad organisationsstruktur
med én afdelingsleder, et sekretariat som en
stabsfunktion og direkte tilknyttede funkti-
onsopdelte medarbejdere – overordnet opdelt
i et administrativt område og et sagsudarbej-
delsesområde. Sekretariatet har ansvaret for
revision, journalisering, sagsekspedition og
ajourføring af matriklen. Ajourføring af ma-
trikelkortet ligger som et særligt ansvarsom-
råde hos én sagsansvarlig medarbejder.

Personalet er karakteriseret ved en høj
anciennitet (mere end halvdelen har mere

end 25 års anciennitet) og ved betydelige
special kompetencer, som i væsentlig grad
er tillært ved sidemandsoplæring og via
praksis. Hovedfaggruppen har en «kort- og
landmålingstekniker» baggrund. For tiden
har Matrikul ikke ansat medarbejdere med
matrikulær uddannelsesmæssig baggrund
ex. landinspektør (DK) eller jordskiftekan-
didat / master i ejendomsfag (N) – disse
kompetencer findes dog blandt to medar-
bejdere i Umhvørvisstovan.

Figur 4. Hovedfaser i den matrikulære proces – Matrikul.
 

Figur 5. Hovedfaser i grunddataleverancen (Inspireret af Geodatastyrelsens redegørelse, 
«Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2015»).
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2.3 Kravspecifikation9. Overordnede 
krav og mål – det færøske matrikelvæsen
Med henblik på at målrette rapportens anbe-
falinger blev der identificeret og beskrevet
en række krav til det færøske matrikulære
systems udvikling og modernisering:

– Funktionelle krav – hvad skal systemet
kunne

– Ikke-funktionelle krav – hvordan skal sy-
stemet performe («kvalitetsaspekt»)

– Løsningsmål – udviklings- og innovations
mål

Funktionelle krav. Overordnet set er Ma-
trikuls forvaltningsopgave – ansvaret for
drift og udvikling af det færøske matrikelvæ-
sen – underlagt dels de generelle forvalt-
ningsretlige regler og dels de myndigheds-
krav, som følger af den matrikulære lovgiv-
ning. Det er en juridisk ramme af formelle
regler og krav, som skal overholdes.

De væsentligste funktionelle krav til det
færøske matrikulære system knytter sig til
hovedopgaven som autoritativt ejendomsre-
gister, men samtidig vil den igangsatte digi-
tale omstilling på Færøerne stille krav til
matriklens ydeevne og funktionalitet –
grunddata som indgang til digital forvalt-
ning.

De væsentligste krav til det færøske ma-
trikelvæsen og Matrikuls myndighedsopga-
ve er specificeret som:

– Matriklen skal være det juridiske grund-
lag for ejendomsregistrering 

– Matriklen skal være grunddataleverandør
til digital forvaltning

Ikke-funktionelle krav. I forhold til de
funktionelle krav til matrikelvæsenet knyt-
ter der sig en række kvalitetskrav til syste-
mets ydeevne / leverance. De væsentligste
krav hertil er specificeret som: 

– Fuldstændigt, troværdigt og opdateret
ejendomsregister

– Høj faglighed og saglighed i forvaltnings-
processen

– Høj datakvalitet
– Let tilgængelige og standardiserede grund-

data

Løsningsmål. De væsentligste fremadrette-
de overordnede mål for udvikling og innova-
tion af det færøske matrikulære system i
denne kontekst er specificeret som:

– Hurtig og effektiv matrikulær proces
– Pålidelig og effektiv leverance og distribu-

tion af grunddata

Figur 6. Organi-
sationsdiagram – 
Matrikul.

9. Kravspecifikation i denne kontekst er en beskrivelse af, hvad systemet skal kunne præstere samt af løsningsmål
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Denne kravspecifikation danner udgangs-
punkt og grundlag for rapportens anbefalin-
ger.

3. Den matrikulære proces – Matrikul
3.1 Organisering
Færøerne består af 18 øer med et samlet are-
al på 1.399 km² fordelt. Indbyggertallet er ca.
51.000, hvor af 2/5 bor i Torshavn. Bebyggel-
sen er koncentreret i bygder og byer omgivet
af dyrket jord eller indmark. Mere end 95%
af landet er udmark, som primært bliver
brugt til fåregræsning. Udmarken er fælles-
eje, der via «marketal» angiver den ideelle
andel.

Halvdelen af al jord på Færøerne er offent-
lig jord, som frem til reformationen tilhørte
kirken, siden blev lagt under den danske tro-
ne, og efter 1948 har været det færøske
Landsstyres ejendom. Denne jord (landsjor-
den) bliver forpagtet af bønder og fåreejere.
Forpagtningen administreres af Landbrugs-
styrelsen (Búnaðarstovan). Større landbrug
med mælkeproduktion bliver hovedsagelig
drevet på landsjord.

Som nævnt (jf. 2.2) er det færøske ejen-
domsregistreringssystem bygget op omkring
«Matriklen» og «Tingbogen». Matriklen og
Tingbogen indeholder oplysninger om ejer-
forhold, skel og servitutter for de i alt ca.
35.000 ejendomme (og ca. 50.000 lodder),
som er registret på Færøerne. Lovgrundlaget
for det færøske ejendomsregistreringssy-
stem er matrikelloven10 og tinglysningslo-
ven11, som begge er fra 1962. 
Ifølge matrikelloven henregnes til samme fa-
ste ejendom «al samme ejer i samme marke-
talsbygd tilhørende jord, inden- og uden-
gårds, med dertil hørende rettigheder, med-
mindre den tydeligt hører til forskellige
brug. For hvert matrikuleringsområde (mar-
ketalsbygd) udarbejdes matrikelkort.» 

Der blev foretaget en nymatrikulering af
al fast ejendom på Færøerne i perioden fra
lovenes ikrafttrædelse og frem mod år-
hundredeskiftet. Matriklen for hver af de
85 marketalsbygder blev successivt gjort
retsgyldig ved dom i Færøernes Ret, og

samtidig blev tingbogen for vedkommende
bygd oprettet.

Under matrikuleringerne blev de enkelte
ejendommes fuldstændige udbredelse regi-
streret og tegnet op efter luftfotos i stor måle-
stok, fortrinsvis ca. 1:1.000. Kortplaner fra
nyere udskiftninger (jordfordelingsager) blev
også brugt som grundlag for matrikelkorte-
ne. Der blev udarbejdet oversigt over ejere og
ejerandele, rettigheder tilhørende den enkel-
te ejendom og evt. rådigheds-begrænsninger.
Efter offentlig fremlæggelse af materialet,
høringer og myndighedsafgørelser, blev ud-
kastet til ny matrikel for marketalsbygden
lagt for domstolen til stadfæstelse.

Færøerne har med dette er en rimelige ny
og fuldstændig matrikel, der indeholder op-
lysninger til identifikation af fast ejendom
ved matrikelnummer samt registrering af
hvilke lodder, der hører til ejendommen in-
dengårds og udengårds samt andele af fæl-
lesejendom. Desuden indeholder matriklen
oplysninger om marketal, ejendomsgrænser,
geometri og areal. Matriklen omfatter des-
uden et matrikelkort, der viser den indbydes
beliggenhed og geometri af de enkelte lodder.

Aktørerne i den matrikulære proces frem-
går af nedenstående illustration.

Det formelle grundlag for matrikelvæse-
net findes matrikelloven. Loven beskriver
organiseringen af det færøske matrikelvæ-
sen, indholdet i matriklen, matrikulære
ændringer m.m. Lovgivningen omfatter ikke
bekendtgørelser eller vejledninger til fast-
læggelse af retsstilling eller praksis for
matrikulær sagsudarbejdelse.

I henhold til den matrikulære lovgivning
kan ændring i matriklen kun ske som følge
af dom, ekspropriation, udskiftning eller i
forhold til regler om matrikulære sagstyper
– udstykning, arealoverførsel, sammenlæg-
ning og skelsætningsforretning. 

Alle sager om udstykning skal forelægges
kommunen til høring, og alt efter sagens ka-
rakter kan det være nødvendigt at inddrage
øvrige myndigheder. Desuden kan der af-
hængigt af sagstypen være krav om pantha-
verafklaring, servitutfordeling og ejerdoku-
mentation.

10. Lagtingslov nr. 64 af 11. december 1962 om matrikulering og udstykning m.v., som sidst er ændret ved lagtings-
lov nr. 82 af 25. maj 2009

11. Lagtingslov nr. 55 af 16. august 1962 om tinglysning, som sidst ændret ved lagtingslov nr. 70 af 15. maj 2014
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3.2 Matrikulær sagsbehandling
Den matrikulære sagsbehandling varetages
af Matrikul. Opgaven omfatter rådgivning
om matrikulære ændringer, sagudarbejdelse
– evt. opmåling og udarbejdelse af sagsdoku-
mentation, dialog med høringsparter samt
registrering af godkendt ændringer i ejen-
domsregistrene. Sagsbehandlingen vareta-
ges af medarbejdere med forskellige faglig
baggrund. 

Den matrikulære sagsbehandlingsproces
understøttes af en række it-systemløsninger
– varierende fra generelle administrative it-
systemer til brug ved journalisering af opga-
verne til fagspecifikke it-systemer – eksem-
pelvis i forhold til håndtering af måle- og
kortdata. Nedenstående illustration viser
den «værktøjskasse», som sagsmedarbejder-
ne har til rådighed ved den matrikulære
sagsudarbejdelse.

Kendetegnende for de benyttede it-
systemer er, at disse anvendes i det omfang,
de kan understøtte delelementer af sagsbe-
handlingen. Udveksling af data mellem
systemerne sker på mere eller mindre forma-

liserede former, afhængig af de udvekslings-
formater, der er til rådighed ved ind og ud-
læsning af data fra de enkelte systemer. Den
manglende integration mellem de forskellige
systemer har resulteret i, at der arbejdes med
kopidata – bl.a. mellem de fagspecifikke og
administrative systemer.

3.3 Udfordringer
De «interne udfordringer» til den matrikulæ-
re proces hos Matrikul kan relateres til føl-
gende hovedområder:

– Organisering – administrative og fagspe-
cifikke sagsprocesser, 

– Teknologi – it-systemløsninger, systemin-
tegration og sagsflow

– Kompetencer – medarbejdere, arbejdsbe-
skrivelser og vidensdeling 

– Produkt – udvikling og drift af et tidssva-
rende matrikelvæsen («forvaltningsleve-
rancen»)

Organisering. Sagsprocessen er formelt set
opdelt i to principielt integrerede processer,

Figur 7: Den matrikulære proces – aktører og dialog.
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som understøtter myndighedsopgaven: den
administrative proces – omkring forvalt-
ningsloven og intern sagsadministration og
den fagspecifikke proces – omkring selve den
matrikulære sagsbehandling.

De administrative processer skal sikre, at
den interne myndighedsbehandling hos Matri-
kul kan dokumenteres, og at diverse afgørelser
bygger på et fagligt og et sagligt grundlag.

De fagspecifikke processer skal sikre at
sagsbehandlingen gennemføres i henhold til
sektorlovgivningen. 

I forhold til organisering af den samlede
sagsbehandling nødvendiggør det derfor, at
der overfor sagsmedarbejderne foreligger
klare retningslinjer i forhold til: 

– Forretningsmål – sagsbehandlingstid,
kvalitet og proces

– Arbejdsbeskrivelser – opgave- og ansvars-
fordeling, kvalitetskrav og vejledninger

– Dokumentation – korrespondance, sags-
behandling, afgørelser

– Sagsstyring – journalisering, sagsinfor-
mationer, søgning og sagens fremdrift.

Teknologi. Kendetegnede for sagsbehand-
lingsprocessen er, at der benyttes flere for-
skelligartede administrative og fagspecifik-
ke it-systemløsninger – individuelle og ikke
fuldt integrerede løsninger, som især er valgt
ud fra deloptimering af enkeltprocesser i den
samlede opgave-varetagelse. 

Det har resulteret i en uklar intern data-
model. Der er ikke en klar skelnen mellem,
hvilke data der er lagret i hvilke systemer, og
hvorledes data struktureres. Desuden er der
opbygget en række kopidatasæt og dermed
dataredundans mellem systemerne. De tek-
nologiske udfordringer knytter sig til:

– It-system integration – sammenhængende
og integrerede it-løsninger 

– Datamodel – beskrivelse samt opbygning
og strukturering af data og beskrivelse
heraf

– Masterdatabase – opdaterede data, inte-
greret database med adgang til og fra ad-
ministrative og fagspecifikke systemer

– Datadistribution – udstilling og distributi-
on af data via internetbaserede tjenester.

Figur 8: Benyttede it-understøttede systemløsninger ved sagsudarbejdelse og registrering af
ejendomsændringer – Matrikul.
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Kompetencer. I forhold til Matrikuls kerne-
opgave, at drive matrikelvæsenet, skal de til
enhver tid værende nødvendige kompetencer
naturligvis være til stede i forvaltningen.
Derfor er der et løbende behov dels for vi-
densudvikling i medarbejderstaben og dels
for vidensoverdragelse ved oplæring af nye
medarbejdere til sikring af et glidende gene-
rationsskifte i forvaltningen. 

Med en øget digitalisering af sagsbehand-
lingsprocessen er der generelt en forvent-
ning om en mere effektiv sagsbehandling,
hvilket nødvendiggør yderligere kompeten-
ceudvikling i forhold til både interne krav og
eksterne krav. 

I forhold til sikring af de rette kompeten-
cer og den nødvendige viden i Matrikul, skal
fokus rettes mod:

– Dokumentation af sagsbehandlingspro-
cessen – vejledninger og kvalitetssikrings-
beskrivelser

– Klar ansvars- og kompetencefordeling –
organisationsplan og arbejds-/stillingsbe-
skrivelser

– Vidensdeling og -opdatering – erfarings-
udveksling, praksisbeskrivelser og efter-
uddannelse

Produkt. Den overordnede målsætning i
forhold til «forvaltningsleverancen» er at sik-
re et troværdigt, opdateret og tilgængeligt
ejendomsregister samt en effektiv og hurtig
sagsbehandling vedrørende matrikulære for-
andringer og ejerlejlighedsopdeling.

Det færøske samfund har fokus på, at der
eksisterer og vedligeholdes et troværdigt
ejendoms-registreringssystem, der kan un-
derstøtte nationale politikker og strategier
for jordbesiddelse, arealanvendelse samt
areal- og ejendomsudvikling. For den enkelte
lodsejer, der ønsker gennemført en matriku-
lær ændring, er fokus som oftest rettet mod
sagens ekspeditionstid og de hermed for-
bundne omkostninger.

Det stiller en række krav til den samlede
opgaveløsning og øget bevidsthed om og do-
kumentation af de «produkter», som efter-
spørges af aftagerne, hvilket udfordrer Ma-
trikul i forhold til:

– Forretningsmodellen – «produktet», afta-
gere og opgaveløsning

– Kvalitet – datakvalitet, faglig og saglig
sagsbehandling og dokumentation

– Anvendelse af data – standardisering, di-
stribution og beskrivelse

Figur 9. En vellykket im-
plementering af ny tek-
nologi sikres ved tæt in-
tegration mellem organi-
sering, teknologi, kompe-
tence/viden og produkt.
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Sammenhængen mellem ovenstående ele-
menter og udviklingen heraf er en forudsæt-
ning for udvikling og implementering af et
troværdigt matrikulært sagsbehandlingssy-
stem på Færøerne.

3.5 Målsætning og anbefalinger
Udvikling af et fremtidssikret matriku-
lært sagsbehandlingssystem på Færøerne

tager naturligt udgangspunkt i den eksi-
sterende og velfungerende sagsbehand-
lingsproces. I forhold til kravet om en øget
digital og effektiv sagsbehandling og Ma-
trikuls bidrag til digitaliseringsstrategien,
bør der opstilles en række overordnede
operationelle målsætninger for sagsbe-
handlingen.

På baggrund af observationer samt oven-
stående målsætninger er nedenfor opstillet
en række konkrete anbefalinger i forhold
til det fortsatte udviklingsarbejde af det
færøske matrikelvæsen. Anbefalingerne
knytter sig til de fire emneområder: «orga-

nisation», «kompetence/viden», «produkt»
og «teknologi». 

Der er ikke foretaget en prioritering af de
enkelte anbefalinger, idet en række af disse
tidsmæssigt bør og kan igangsættes sidelø-
bende.

Målsætning

Forretningsområde (juridisk) – matrikelvæsenet
– Sagsbehandlingstiden tilstræbes at være under 6 måneder
– Der skal være ensartethed i opgaveløsningen – herunder dokumentation og kvalitet
– Der skal så vidt muligt være fuld systemintegration mellem de administrative og fagspecifikke systemer
– Der skal etableres en fuld intern digital forvaltningsproces
– Data og sagsdokumentation skal standardiseres og digitaliseres, så de kan distribueres og indgå i den of-

fentlige digitaliseringsstrategi
– Tilstedeværelse af nødvendige kompetencer og løbende vidensudvikling

Anbefalinger

Organisering – internt
– Klare forretningsmål. I forhold til matrikulær sagsudarbejdelse bør ledelsen i Matrikul opstille klare mål-

sætninger for bl.a. sagsbehandlingstid, kvalitet og sagsprocessen – herunder kommunikation med ekster-
ne parter og data interoperabilitet i forhold til digitaliseringsstrategien.

– Arbejdsbeskrivelse – opgave og ansvarsfordeling. For at sikre ensartethed og fleksibilitet i den matri-
kulære sagsbehandling anbefales det, at der udarbejdes arbejdsbeskrivelser, som indeholder præcise 
krav til ansvarsfordeling, opgaveløsning og dokumentation, så hver enkelt medarbejder arbejder under de 
samme rammer og krav til opgavernes udførelse. 

– Integreret sagsstyringssystem. Sagsbehandlingen og sagsflow skal desuden understøttes af et fælles 
sagsstyringssystem, som orkestrerer og dokumenterer sagsforløbet. 

– Medarbejderinddragelse. En vellykket reorganisering af arbejdets tilrettelæggelse bør gennemføres 
ved inddragelse af medarbejderne. De enkelte medarbejder skal tage et «ejerskab» til opgaveløsninger-
ne og tage ansvar for opbygning og vedligeholdelse af et fremtidssikret matrikulært registreringssystem 
på Færøerne.

Teknologi – systemudvikling og implementering
– It-system integration. I forhold til at realisere en mere effektiv digital sagsbehandling ved at integrere ad-

ministrative og fagspecifikke it-systemer i en samlet systemløsning anbefales det, at der indledes en be-
skrivelse af de interne dataflow i forbindelse med den matrikulære sagsbehandling.
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4. Grunddataleverancen – Matrikul 
4.1 Digital omstilling / 
digitaliseringsstrategi
Det færøske samfund gennemgår i disse år
en omfattende digital omstilling. En tværof-
fentlig nedsat arbejdsgruppe suppleret med
eksterne rådgivere har i 2015 udarbejdet en
Digitaliseringsstrategi 2016–2020 for Færø-
erne – «Talgildu Føroyar». 

Formålet er at skabe mere velfærd, vækst
og udvikling gennem et effektivt, bedre og
billigere digitalt understøttet samfund. 

Digitaliseringsstrategien bygger på fire
grundpiller, som skal bidrage til en trinvis
opbygning af en sammenhængende digital
infrastruktur:

– Digital signatur – sikker og nem digital
identifikation

– Digitale selvbetjeningsløsninger – bruger-
venlige portaler, digitale services og tjenester

– Grunddata – åben adgang til opdaterede
og kvalitetssikrede grundlæggende offent-
lige data

– Datamodelbeskrivelse. Med baggrund i beskrivelse af dataflow og ønsket om en tættere integration 
mellem de administrative og fagspecifikke systemer anbefales det, at der gennemføres en datamodelbe-
skrivelse i forhold til databehovet i sagsbehandlingen. Datamodellen skal herudover understøtte Matrikuls 
«parathed» i forhold til udvikling af geografisk infrastruktur og distribution af matrikeldata via bl.a. web-ba-
serede nettjenester.

– Én samlet masterdatabase. Det anbefales at en fremtidig system platform arbejder op mod én samlet 
masterdatabase for matrikulære data, som skal være under Matrikuls udviklings- og driftsansvar.

Kompetencer – matrikulær sagsbehandling
– Kompetencer og viden. I forhold til at sikre tilstedeværelse af de nødvendige kompetencer og udbredel-

se af viden i Matrikul – herunder vidensoverdragelse i en løbende generationsskifteplan – anbefales det, 
at der afsættes ressourcer til efteruddannelse og til dokumentation af den viden, som medarbejdere har 
opnået igennem anciennitet.

– Supplerende lovbekendtgørelser og vejledninger. Modernisering og bearbejdning af de nuværende 
bekendtgørelser og vejledninger på det matrikulære område betragtes som en forudsætning for at sikre 
et fremtidigt troværdigt matrikulært system på Færøerne. Vejledningerne skal understøtte en ensartethed 
i sagsudarbejdelsen, en modernisering af den nødvendige dokumentation i forhold til digital sagsadminis-
tration samt sikre en vidensoverdragelse til nye medarbejdere. 

– Kvalitetssikringsmanualer. For at understøtte Matrikuls forretningsmål anbefales det, at der udarbejdes 
kvalitetssikringsmanualer, der beskriver og dokumenterer de enkelte og nødvendige processer i sagsud-
arbejdelsen.

– Rekruttering. For at sikre en tilstrækkelig bemanding til håndtering af sagsbehandlingen anbefales det, 
at der snarest udarbejdes en plan for et kommende generationsskifte. Uddannelsen af nye medarbejder 
kan dels ske via intern oplæring og dels via et formaliseret samarbejde med relevante uddannelsesinsti-
tutioner.

Produkt – matrikulære data og sagsbehandling 
– Klar forretningsmodel. Det anbefales at Matrikul udfærdiger en forretningsmodel for matrikulær sags-

behandling, så der både internt og eksternt er forståelse for «produktet» (dataindhold og kvalitet), produk-
tets tilpasning til målgruppen (offentlige myndigheder, virksomheder og borgere) og for opgaveløsningen 
(sagsprocessens enkeltelementer). Det synliggør produktet og kan bidrage til en mere sammenhængen-
de både ekstern og intern forståelse for matrikelvæsenet.

– Metadata. I forhold til især de matrikulære grunddatas integration i den geografiske infrastruktur anbefa-
les det, at der igangsættes et internt arbejde med at beskrive data – metadata. 

– Standardisering af data. I forhold til at understøtte digital forvaltning skal data standardiseres, så de kan 
distribueres i gængse dataformater via web-baserede internettjenester og indgå i digital forvaltning og ud-
vikling af digitale produkter og løsninger i den private sektor. 
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– Fælles IT-arkitektur og standarder – sam-
menhængende datamodel for alle grund-
data, så data nemt kan kombineres og di-
stribueres.

De forskellige offentlige sektormyndigheder
får et medansvar for opbygning af fælles IT
arkitektur samt et selvstændigt ansvar for,
at egne sektordata (grunddata) er ajourført,
kvalitetssikret, beskrevet og standardiseret,
så de kan udstilles og blive anvendt i mange
sammenhænge.

Umhvørvisstovan får en helt central rolle i
forhold til implementering af digitaliserings-
strategien, idet alle grunddata er under sty-
relsens ressort og ansvar – folkeregisteret,
virksomhedsregisteret, Tingbogen, Matrik-
len og topografiske grundkort. 

Matrikul bliver ansvarlig grunddatabe-
styrer for udvikling af de matrikulære
grunddata, så de kan indgå som «råstof» i
den digitale infrastruktur.

4.2 Matrikulære grunddata
Matriklen som indeholder grundlæggende
offentlige data (grunddata) om fast ejendom
består af:

– Matrikelregister (database) – ejendomsi-
dentifikation, areal, oplysninger om skel,
marketal, andre noteringer samt matri-
kelkort. 

– Matrikelkort (cad) – digitalt kort i et
landsdækkende 2D referencesystem med
matr.nr., skel, geometri, vej forhold 

– Matrikelarkiv (cad/papir) – digitale og
analoge måleblade med detaljerede oplys-
ninger om skel

Matrikelregisteret er integreret med tinglys-
ningssystemet således, at matriklen og ting-
bogen er implementeret i samme database-
system. 

Matrikelkortet er digitaliseret i perioden
1992–1999, på grundlag af originale analoge
matrikelkort. Kortet er digitaliseret i et inter-
nationalt reference system, og det indeholder
en visuel kvalitetslabel på nøjagtigheden på
de enkelte skel. Den færøske matrikulære
lovgivning indeholder generelt ingen kvali-
tetskrav til matrikulære data (skel, areal) el-
ler krav og vejledning til matrikelkortets op-
datering og nøjagtighed. Praksis beror på in-
terne uskrevne standarder og målsætninger.

Kortet udstilles på en åben digital web
service «kortal.fo», som driftes af Kort og
Skráir, Umhvørvisstovan, og kan udvælges
og sammenstilles med ortofotos og andre di-
gitale kortværk / geodata i samme kortvin-
due f.eks. byplaner, kloak- og vandledninger.
Der kan søges på både matr.nr., adresse og
stednavn. Kortdata kan vederlagsfrit plot-
tes eller downloades som et kortudsnit i pdf-
format. 

Figur 10. Skærmbillede teknisk kort og matrikelkort – internettjenesten Kortal.fo

stednavn. Kortdata kan vederlagsfrit plttes eller 
downloades som
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4.3 Udfordringer – 
digitaliseringsstrategi
Der vil opstå et betydeligt eksternt krav til
Matrikul i takt med udvikling af den færøske
digitaliseringsstrategi. Matrikuls selvstæn-
dige rolle i digitaliseringsstrategien er såle-
des at være grunddatabestyrer for ejendoms-
data og men tillige at være medansvarlig
myndighed for det integrerede arbejde med
opbygning og udvikling af den færøske infra-
struktur for geografisk information – herun-
der især en færøsk grunddatamodel. 

En rolle som Matrikul er sig bevist, og som
indgår i de opstillede krav og løsningsmål for
det færøske matrikelvæsens administrative
rolle i digitaliseringsstrategien – «grundda-
taleverandør til digital forvaltning», «høj da-
takvalitet», let tilgængelige og standardisere-
de grunddata» og «pålidelig og effektiv leve-
rance og distribution af grunddata». 

Det stiller Matrikul overfor en række ba-
sale udfordringer i forhold til udvikling og
implementering af en færøsk grunddatamo-
del. Udfordringerne knytter sig til følgende
hovedområder:

– Geografisk infrastruktur – IT-arkitektur,
nettjenester og aftalegrundlag

– Grunddata – dataansvar og distribution
– Organisering – tværsektorielle samarbej-

der og intern organisering

Geografisk infrastruktur. Ifølge dansk lov-
givning «Bekendtgørelse af lov om infra-
struktur for geografisk information i Den
Europæiske Union»12 omfatter infrastruktur
for geografisk information: 

«Metadata, geodatasæt og geodatatjene-
ster, nettjenester og netteknologier, aftaler
om adgang og anvendelse og om gensidigt
at stille geodatasæt og geodatatjenester til
rådighed samt koordinerings- og overvåg-
ningsmekanismer, processer og procedurer,
der opbygges, drives eller stilles til rådig-
hed».

Geografisk infrastruktur omfatter således
mange forskellige komponenter og forudsæt-
ter først og fremmest en klar national digita-

liseringsstrategi og samt et forretningsmæs-
sigt aftalegrundlag, så økonomi og forplig-
tende aftaler er på plads.

Dernæst forudsætter opbygningen af en
geografisk infrastruktur et betydeligt tvær-
sektorielt samarbejde for at skabe sammen-
hæng mellem de mange komponenter, så ge-
odata kan stilles til rådighed for de mange
forskellige offentlige og private brugere og
indgå i den nationale digitaliseringsstrategi.

Matrikuls datamodel skal overholde fælles
besluttet IT-arkitektur for at passe ind i den
overordnede grunddatamodel og skal leve op
til de krav, der stilles til grunddata. Ved opga-
veløsningen skal der være særlig fokus på det
tværsektorielle samarbejde omkring:

– IT-arkitektur – datamodeller, standarder
og fælles aftaler 

– Infrastrukturtjenester – web-services, vis-
ningstjenester etc. samt på de selvstændi-
ge interne ansvarsområder:

– Data – pålidelighed, opdatering, adgang
til data, struktur

– Metadata – beskrivelse af data (data om
data)

I forhold til denne opgave vil Matrikul des-
uden blive udfordret på ressourcer og kom-
petencer, idet Matrikul er en mindre forvalt-
ningsenhed, som primært er normeret til at
forestå den daglige drift.
Grunddata. Grunddata er fundamentale of-
fentlige data, som anvendes af myndigheder
i den daglige forvaltning og sagsbehandling
samt af den private sektor i de daglige forret-
ningsprocesser – ex. data om personer,
adresser og ejendomme. Som udgangspunkt
skal grunddata have en høj kvalitet og være
så opdaterede og fyldestgørende, at de kan
anvendes «uden videre».

Geografiske grunddata er stedfæstede op-
lysninger om bl.a. ejendomme, bygninger,
vejnet, vandløb og søer – data som især knyt-
ter sig til landadministration.

Matrikuls dataansvar i forhold til grund-
dataleverancen vedrørende matrikulære
data bliver særlig udfordret, når data frem-
adrettet skal indgå i og understøtte den fær-
øske digitaliseringsstrategi herunder digital

12. LBK nr 746 af 15/06/2017 – «INSPIRE-Loven. https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=191363 
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forvaltning. Det stiller yderligere en række
krav til:

– Datamodel – opbygning og dokumentation
– Indsamling af data – høj kvalitet og ajour-

føring
– Behandling af data – kvalitetssikring,

struktur, standardisering og metadata
– Distribution af data – søgetjenester, nem

adgang, fleksible dataudtræk og sikkerhed
– Anvendelse af data – fleksibel sammen-

sætning af data, markedsføring og aftale-
grundlag.

Organisering. Den offentlige administration
og forvaltning er en afgørende driver i om-
stillingen til et digitalt samfund. Digital for-
valtning og udvikling af et digitalt drevet
samfund stiller betydelige krav til tværsek-
torielle samarbejder og ændringer af forvalt-
ningernes interne organisering af såvel for-
retningsmodel som af datamodel.

I forhold til Matrikuls ansvar, interaktion
og integration i digitaliseringsstrategien
knytter udfordringerne sig især til:

– Tværsektorielt samarbejde – IT-arkitek-
tur, standarder, datamodel, tjenester

– Kompetencer – fagkompetence og it-kom-
petence

– Forretningsmodel – opgaveløsning, res-
sourcer, leverance, værdiskabelse

4.4 Målsætning og anbefalinger
Matrikuls rolle i forhold til implementering
af den færøske digitaliseringsstrategi «Tal-
gildu Føroyar» er primært som grunddatabe-
styrer og -leverandør og knytter sig hovedsa-
geligt til opbygning af en digital infrastruk-
tur for geografisk information. For at kunne
bidrage positivt til denne udvikling bør det
opstilles en række overordnede målsætnin-
ger herfor. 

Med baggrund i målsætningerne, den fær-
øske digitaliseringsstrategi og Matrikuls nu-
værende hovedsageligt internt orienterede
digitaliserings udvikling opstilles følgende
konkrete anbefalinger til Matrikuls rolle og

udviklingsarbejder vedrørende digitalise-
ringsstrategien. Strukturering af anbefalin-
gerne bygger på de tidligere opstillede hove-
demneområder – «geografisk infrastruktur»,
«grunddata» og «organisering».

Målsætninger

Forretningsområde (administrativt) – digital forvaltning
– Den geografiske infrastruktur skal bygge på klare principper og fælles IT-arkitektur
– Matrikulære grunddata skal have en høj kvalitet, være opdaterede og veldokumenterede
– Matrikulære grunddata skal kunne anvendes og udstilles sammen med andre datasæt

Anbefalinger

Geografisk infrastruktur – nationalt og sektorielt
– INSPIRE implementering. Opbygningen af en fælles national digital infrastruktur for geografisk informa-

tion kan med fordel støtte sig på INSPIREa direktivets grundlæggende principper som bærende for an-
vendelse og opbygning af digital forvaltning:
- Data bør kun indsamles én gang
- Data skal vedligeholdes, hvor det gøres mest effektivt
- Det skal være let at få overblik over, hvilke data og nettjenester der findes
- Data skal kunne anvendes sammen, uanset hvor de kommer fra
- Der skal være gode betingelser, der sikrer, at data kan bruges af mange i forskellige sammenhænge
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– Fælles distribution af grunddata. Der skal være nem, hurtig og pålidelig adgang til data for at optimere 
gevinsterne ved digital forvaltning. Derfor anbefales det, at der etableres en eller få fælles kanaler for dis-
tribution af data til de relevante sags- og forretningsområder i den offentlige og private sektor. Enten på 
foranledning og under forretningsmæssigt ansvar af en offentlig myndighed – Umhvørvisstovan vil være 
et godt bud – eller ved at give private virksomheder adgang til distribution af grunddata via offentligt til-
gængelige servere. 

– Fri anvendelse af grunddata. Det anbefales at der gives fri adgang til anvendelse af grunddata. Fri 
grunddata vil kunne bidrage til bedre kvalitet i de data, som anvendes af myndigheder i forvaltningen og 
af virksomheder i forretningen. Hertil kommer, at fri adgang til kommerciel udnyttelse af grunddata giver 
et vækstpotentiale i private virksomheder, som ikke vil have omkostninger til frikøb af data. Der skal fast-
lægges en forretningsmodel for datas frikøb.

Grunddata – matrikulære data
– Ét samlet autoritativt ejendomsregister. I forhold til INSPIRE principperne anbefales det, at der etable-

res ét ejendomsdataregister omfattende grundstykker og ejerlejligheder, således at data indsamles én 
gang og data vedligeholdes af den ejendomsansvarlige myndighed – Matrikul.

– Kvalitetskrav til data. Specielt i forhold til de matrikulære datas anvendelse og integration i den geo-
grafiske infrastruktur anbefales det, at Matrikul i en forretningsmodel, beskriver kvalitetskrav til de matri-
kulære data – en kravspecifikation som tillige bør formuleres og indgå i vejledninger til den matrikulære 
lovgivning. 

– Datamodelbeskrivelse. I forhold til matrikulære datas interoperablitet i forhold til i den geografiske infra-
struktur anbefales det, at der igangsættes et systematisk arbejde omkring beskrivelse af den overordnede 
opbygning og strukturering af de nuværende data – indhold, egenskaber, relationer og eventuelle nøgler.

– Standardisering af data. For at de matrikulære grunddata kan sammenstilles med andre data og anven-
des på tværs af forvaltninger og af virksomheder og borgere, er det nødvendigt, at data beskrives og stan-
dardiseres, så de kan distribueres i gængse dataformater via web-baserede internettjenester.

Organisering – eksternt / internt
– Koncernløsning. I og med at Matrikul er en mindre sektoriel forvaltningsenhed under Umhvørvisstovan, 

som er ressort styrelse for alle grunddata i digitaliseringsstrategien, herunder en væsentlig del af geodata, 
anbefales det, at der etableres en tværsektoriel «Digitaliseringsenhed» som en fælles stabsfunktion i Um-
hvørvisstovan. Enheden skal have de rette fag- og it-kompetencer og have ansvaret for koordinering dels 
af de eksterne krav til og samarbejder omkring digitaliseringsstrategien og dels af «digitaliserings» opga-
verne under Uhvørvisstovan.

– Driver i udvikling og implementering af digitaliseringsstrategien. Det anbefales at Matrikul i et tæt 
samarbejde med øvrige grunddatabestyrer på tværs af sektorerne i Umhvørvisstovan, positionerer sig og 
medvirker til at sætte dagsordenen for udvikling af den færøske digitaliseringsstrategi ved et fælles stra-
tegisk udspil om den geografiske infrastruktur. Med udgangspunkt i geografiske data kan man være med 
til at sætte «dagsordenen» omkring en række af de centrale komponenter, som indgår i infrastrukturen 
- Grunddata
- Datamodeller og standarder
- IT-arkitektur
- Metadata
- Internettjeneste / platforme 

a. INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) direktivet skal sikre etableringen af en fælles digi-
tal infrastruktur for geodata (geografisk information) i Europa. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/2/EF af 14. marts 2007.
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5. Epilog
De udfordringer, der er observeret for den
fortsatte forvaltning og udvikling af det
færøske matrikelvæsen, knytter sig især
til:

– Ønsket om en øget effektivisering af sags-
behandlingen – med henblik på reduktion
af sagsbehandlingstiden

– Behovet for en opdatering af det gældende
regelsæt – bekendtgørelse og vejledninger
– der danner grundlag for registrering af
matrikulære forandringer samt opdeling
af ejendomme i ejerlejligheder

– Behovet for nye kompetence medarbejdere
– bl.a. som følge af et nært forstående ge-
nerationsskifte i organisationen

– Ønsket om at være en central aktør i for-
hold til implementering af den færøske di-
gitaliseringsstrategi, herunder synliggø-
relse af de digitale matrikulære informati-
oner for en større brugerkreds

– Styrkelse af dataintegrationen mellem de
interne fagspecifikke og administrative
systemer i Matrikul.

For at igangsætte og understøtte arbejdet
med og implementeringen af rapportens an-
befalinger, er der gennemført en række kon-
krete initiativer og arbejder.

5.1 Prioritering
Rapportens forfattere har på baggrund af de
observerede udfordringer for det færøske
matrikelvæsen anbefalet, at Matrikul igang-
sætter initiativer på fire områder, som er
helt centrale i forhold til matrikelvæsenets
drift og udvikling:

– Kompetencer – Sikring af den beman-
dingsmæssige situation til håndtering af
matrikulære forandringer.

– Modernisering af lovgivning – Opdatering af
regelsættet for matrikulære forandringer.

– Intern dataflow – Dokumentation af det
nuværende dataflow i forhold til sagsbe-
handlingen.

– Rolle i digitaliseringsstrategien – Afkla-
ring af organisationens rolle i forhold til
implementering af den offentlige digitali-
seringsstrategi.

5.2 Afrapportering
Rapportens observationer og anbefalinger er
efter rapportens færdiggørelse forelagt og
afrapporteret via en todages faglig session
på Færøerne.

Faglig dag 1 med deltagelse og inddragelse
af ledelsen i Matrikul og Umhvørvisstovan
samt personalegruppen i Matrikul, var op-

Figur 11. Højt prioriterede initi-
ativer i forhold til Matrikuls ak-
tuelle udfordringer

KP-2018-4.book  Page 363  Thursday, November 15, 2018  9:09 AM



Bent Hulegaard Jensen, Torben Juulsager, Ronnie Thomasson og Petur Nielsen

364 KART OG PLAN 4–2018

bygget som en aktiv workshop over rappor-
tens to gennemgående hovedtemaer – Det
færøske matrikelvæsen (Matrikul – matri-
kelmyndighed) og Digital omstilling (Matri-
kul – grunddatabestyrer)

Rapportens indhold og hovedkonklusioner
blev fremlagt og diskuteret, og deltagerne
arbejdede aktivt med fire workshoptemaer
(brugervalidering, udfordringer, kvalifikati-
on og prioritering af målsætning og anbefa-
linger samt digitaliseringsstrategien) i min-
dre tværfagligt sammensatte grupper. For-
måelt med Faglig dag 1 var dels at kvalitets-
sikre og validere rapportens opstillede udfor-
dringer og anbefalinger, dels at få sat en fæl-
les ramme omkring kommende initiativer og
handlingsplaner. 

Faglig dag 2 med deltagelse og inddragelse
af ledelsen i Matrikul, Tinglýsing og Umh-
vørvisstovan samt ledende repræsentanter
fra Talgildu Føroyar havde primært til for-
mål at beskrive matriklens infrastruktur
rolle både som ejendomsregister og ikke
mindst som grunddataleverandør til digital
forvaltning gennem en præsentation og ef-
terfølgende tværsektoriel faglig drøftelse.

5.3 Igangsatte initiativer
Umhvørvisstovan og Matrikul har igangsat
en række udviklingsarbejder og forhandlin-

ger, som understøtter og udvikler såvel den
interne matrikulære sagsproces i Matrikul,
som matriklens rolle og ansvar i forhold til
den færøske digitaliseringsstrategien:

– Udarbejdelse af en bekendtgørelse om ma-
trikulære arbejder

– Digitalisering af matrikelarkiver
– Planlægning af en forundersøgelse om-

kring digitalisering af matriklen
– Forhandlinger med Talgildu Føroyar om

frikøb af geodata – herunder matrikulære
grunddata

Nu forandrer et velfungerende matrikelvæ-
sen sig ikke fra den ene dag til den anden,
men «enhver rejse starter med det første
skridt» (kinesisk ordsprog) – og det færøske
matrikelvæsen er godt på vej.
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