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Transocean Winner leysur aftur 
Í gjárkvøldið eydnaðist at toga boripallin Transocean Winner, sum rak á land undir sleiping út fyri 
Skotlandi fyri tveimum vikum síðani, leysan aftur. 
Pallurin skal sleipast umleið 87 km, til Broad Bay í Skotlandi, har hann skal kannast fyri skaðar og 
møguliga umvælast, sigur BBC. 
Transocean Winner var á veg úr Norðsjónum til Turkalands til upphøggingar, tá sleipibáturin í illveðri 
misti hann við tí úrsliti, at hann rak á land í Hebridunum. 
Ongin var umborð á pallinum, tá hann fór á land 8. august. 
 
Kelda: offshore.no 
Antares.fo 
 

 
Statoil umhugsar at senda 600 fólk til hús 
Hóast oljuprísurin vísir smá tekin um bata, so eru frálandsfeløgini langt frá liðug við at skerja 
virksemið. 
Eftir at hava kunngjørt hópin av uppsagnum seinastu árini, ávarar Statoil nú um, at upp aftur fleiri 
arbeiðspláss verða skorin burtur. 
Sambært Dagens Næringsliv, sum endurgevur norska TV2, umhugsar oljufelagið at sleppa sær av við 
upp til 600 fulltíðarstørv hetta til 2019. Tó er endalig støða ikki tikin enn. 
"Niðurstøðan er tó, at virksemið skal skerjast, svarandi til 600 ársverk," sigur Morten Eek, talsmaður 
fyri Statoil. 
Norska oljufelagið vónar, at ein stórur partur av sparingunum kann henda natúrliga, tí fleiri av 
meðarbeiðarunum ætlandi fara á pensjón í tíðarskeiðnum. 
Statoil hevur fyrr kunngjørt, at ætlanin er at koyra 1.500 fólk í føstum starvi og 525 ráðgevarar tað ið 
eftir er av hesum árinum. Harumframt koma ætlaðir niðurskurðir upp á umleið 400-500 uppsagnir 
næstu árini. 
Ikki er kortini greitt, um hesi størvini eru partur av teimum 600, sum felagið nú hevur kunngjørt, at 
tað fer at skera burtur.  
Kelda: jp.dk 
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Hørð kapping um bløðandi norsku frálandsvinnuna 
Álvarsama kreppan í norsku frálandsvinnuni fær nú fleiri ríkmenn uppí kappingina um at gera góðar 
íløgur. Nú roynir reiðaríið Wilhelm Wilhelmsen saman við kapitalgrunninum Ferd Coorporation eisini 
at gera kvettið. 
Benedicte Teigen Gude, kunningarstjóri í Wilhelmsen sigur við TradeWinds, at tey ætla at hyggja at 
møguligum íløgumøguleikum í allari frálandsvinnuni, ikki bert í einstøkum nissjum. 
Hon sigur, at íløgurnar verða vendar ímóti øllum, sum partarnir halda vera áhugavert við grundarlagi í 
sínum førleikum og knowhow. 
 
Wilhelmsen er longu við í frálandsvinnuni umvegis síni 40% í partabrøvum í NorSea Group. 
Aftanfyri Ferd Coorperation stendur ein av ríkastu monnunum í Norra, Johan Henrik Andresen, sum 
síðani 1998 hevur átt og verið virkin í ymiskum leiklutum í vinnulívs- og fíggjarfyritøkuni. 
Wilhelmsen, sum ikki áður hevur samstarvað við Ferd, var virkin í boriídnaðinum, inntil hetta beinið 
varð selt frá miðskeiðis í 80´unum. 
 
Við nýggja samstarvinum verður kappingin um bestu bitarnar av kreppuraktu norsku frálandsvinnuni 
herd upp aftur meira millum norskar ríkmenn. 
Frammanundan kappast tríggir norskir ríkmenn - John Fredriksen, Kristian Siem og Kjell Inge Røkke - 
um at yvirtaka eitt av størstu frálandsreiðaríunum í Norra, Farstad Shipping, sum eigur ein flota av 58 
frálandsskipum, eftir stóra øking av virkseminum seinastu árini. 
 
Felagið er tó í djúpari kreppu við eini samlaðari skuld upp á 11 mia. norskar krónur. Farstad familjan 



hevur stríðst fyri at útvega nýggjan kapital til felagið, men hevur bert verið før fyri at fáa eina avtalu, 
sum gongur til 1. oktober í ár. 
Eitt lánsbrævalán upp á 400 miljónir krónur kann koma at spæla ein týdningarmiklan leiklut, tá 
búskaparliga framtíðin hjá felagnum skal avgerast, og teir tríggir ríkmenninir royna í løtuni hvør sær 
at yvirtaka lánið. 
 
Í framhaldandi kappingini um bestu bitarnar av norsku frálandsvinnuni, noyðast teir tríggir nú at 
góðtaka ein sterkan og ríkan spælara aftrat á marknaðinum við samstarvinum millum Wilhelmsen og 
Ferd. 
Kelda: TradeWinds  
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Bjargingartyrlan hevur verið eftir manni umborð á Polarhav 
23-08-2016 - 12:48 - Jóanis Albert Nielsen 
Klokkan 09 í morgun fekk MRCC Tórshavn eina fráboðan um, at ein maður var blivin illa fyri umborð á 
Polarhav, sum var til fiskiskap. Polarhav var tá staddur 60 fjórðingar suður úr flogvøllinum. 
 
Vakthavandi á MRCC-støðini í Havn sigur við JN.fo, at teir settu seg í samband við Landssjúkrahúsið 
og har frá var sagt, at best var at fáa mannin fluttan á sjúkrahúsið.  
 
Bjargingartyrlan hjá Atlantsflog var boðsend. Veðrið á leiðina var gott, og tað gjørdi at tað gekk væl at 
fáa mannin umborð á tyrluna. Tó hekk tyrlan eina løtu uppiyvir Polarhav, tí maðurin var á børini ið 
hoyrir til skipið, og skuldi flytast yvir á børina ið bjargingartyrlan hevði við, sigur vakthavandi á MRCC-
støðini við JN.fo. 
 
Tyrlan lendi við manninum á Landssjúkrahúsinum klokkan 10:30. Polarhav er nú á veg inn eftir einum 
nýggjum manni. 
Jn.fo 
 

 
23-08-2016 09:40  
Skaðar á sjónum kunnu fyribyrgjast 
Tað ber til at fyribyrgja einum størri parti av skaðum á sjónum, vísir Annbjørg á Høvdanum á. Hon 
hevur kannað vanlukkur á sjónum, sum eru nógv fleiri enn á landi 
Ein triðingur av øllum arbeiðsskaðum, sum verða meldaðir, henda á sjónum. Tað vísir ein umfatandi 
kanning, sum Annbjørg á Høvdanum, vinnusálarfrøðingur hevur gjørt. 
Úrslit frá kanningini, sum varð løgd fram á Sjómannadegnum, kunnu síggjast her 
Kanningin vísir, at í tíðarskeiðnum frá 1972 til 2014 vóru 12.619 vanlukkur meldaðar til 
vanlukkutryggingarráðið. Av hesum vóru 4.163 á sjónum og 3.407 vórðu innmeldaðar frá fiskvinnuni, 
ávikavist 33 og 27 prosent. 
Verður hugt eitt sindur nærri at tølunum, so sæst, at so nógv teir flestu skaðarnir henda á dekkinum. Í 
øðrum lagi henda skaðar í maskinrúminum og lastarúminum. 
Nógv teir vanligastu skaðarnir eru brilluskaðar, og síðan koma tannskaðar, lukkað beinbrot, fingrar, 
hendur og fótskaðar, fyri at nevna nakrar skaðar. 
Skaðarnir henda av ymsum orsøkum. Ofta verða menn raktir av leysum lutum, og annars eru 
fallskaðarnir, sum koma av rulli, mest vanliga orsøkin. 
Annbjørg á Høvdanum staðfestir í kanningini, at talið av vanlukkum er nógv lækkað tey síðstu 20 
árini, og tað er helst trygdarátøkum fyri at takka, serliga lógarkravda trygdarskeiðnum til fiskimenn. 
- Deyðsvanlukkurnar eru tó enn 30-40 ferðir hægri enn fyri arbeiðsfólk á landi, samanborið við onnur 
lond. Vit muga halda áfram við trygdarátøkunum, skráseta skaðar og gera kanningar við tí fyri eyga at 
læra av feilum okkara og málrætta trygdarátøkini, sigur Annbjørg á Høvdanum. 
Við tað at skaðarnir oftast komast av falli, og at menn verða raktir av leysum lutum, eru nøkur átøk, 
sum kunnu gera stóran mun. Annbjørg á Høvdanum mælir til at tryggja arbeiðsplássið á sjónum 
betur. 
- Tað er at binda tað, sum kann bindast, vita hvar vandapostarnir eru og halda seg frían frá teimum, 
og kenna hvørjir partar av kroppinum standa fyri flest skaðum og verja teir. Tað er umráðandi at 
brúka hjálm, sigur hon. 
Í øðrum lagi ber til at fyribyrgja fallskaðum í størri mun. 
- Tað er at tryggja, so tað er ruddiligt. Undirlagið kann tryggjast við at hava óslættar flatur. Og at enda 
skulu sjómenn hava glíðisikrar skógvar. 

http://www.gransking.fo/get.file?ID=15412
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23-08-2016 10:17  
Eldáseting vindur upp á seg 
Triðja dagin á rað varð eldur settur á bilar og knallertir í Keypmannahavn. Hetta er sama gongd, sum 
hevur verið í Svøríki, har eldáseting er farin fram gjøgnum alt summarið. 
Enn veit eingin veruliga, hvør stendur aftanfyri, ella um nakar samanhangur er við tað, sum hendir í 
Svøríki. Ein tanki er, at tað eru ung fólk, sum fáa íblástur til kriminalitet, tá ið aðrar líknandi hendingar 
fara fram. 
Ætlanin er tí at seta fleiri fólk á gøturnar um kvøldarnar frá sokallaða SSP-samstarvinum, sum er 
millum sosialar myndugleikar, skúla og politi. 
Í nátt var eldur settur fyrst á ein bil og síðan tríggjar knallertir á Nørrebro við Blågårdsplads. 
Sunnunáttina varð eldur settur í fleiri enn tíggju bilar við Christianshavn, og mánanáttina vóru 
líknandi hendingar. 
- Vit vita ikki, um nakar samanhangur er millum hendingar, men vit kunnu heldur ikki útiloka tað, 
sigur Henrik Stormer frá Københavns Politi. 
Dimma.fo 
 

 
23-08-2016 11:16  
Nógv lús eystanfyri 
Nógv lús var at finna í hýsumagum, sum Havstovan hevur kannað. Orsøkin kann vera, at 
hýsustovnurin er so lítil 
Magnus Heinason er just liðugur við fyrra partin av yvirlitstrolingini á føroyska landgrunninum. 
Regluligar magakanningar eru gjørdar síðan 1997, og eitt áhugavert fyribrigdi hendan túrin var tann 
stóra nøgdin av lús, sum var at finna í hýsumagum. 
Hetta upplýsir Havstovan. 
Orðið ”lús” er í dagligari talu millum fiskimenn eitt felagsheiti fyri nøkur ávís sløg av marflugum 
(Amphipoda: Tmetonyx cicada) og taralús (Isopoda: Idotea og Cirolana borealis). Hesi dýr eru tey 
somu, sum eta fisk, sum er deyður á línu. Hesi dýr halda vanliga til á 100-300 m dýpi og eta millum 
annað línufisk um náttina, serliga seint á sumri. 
Hýsa plagar at eta smáar nøgdir av hesum dýrum, men í ár kom fyri, at hesi dýr vóru høvuðsføðin hjá 
hýsu á ávísum plássum eystanfyri. Eitt øvugt samband plagar at vera millum nøgd av hýsu og nøgd av 
hesum dýrum í hýsumagum. 
Orsøkin til ta stóru nøgdina av lús kann vera, at hýsustovnurin hevur verið sera lítil í mong ár. 
Dimma.fo 
 

 
23-08-2016 12:07  
Hoyvíkssáttmálin verður endurskoðaður 
- Hóast góða samstarvið millum londini er tíðin komin at endurskoða Hoyvíkssáttmálan. 
Soleiðis ljóðar semjusøkjandi útsøgnin frá fundi millum uttanríkisráðharrarnar í Føroyum og Íslandi, 
sum var sunnudagin. 
Talan var um árliga ráðharrafundurin í Hoyvíksráðnum, har uttanríkisráðharrarnir í Føroyum og 
Íslandi hittast at viðgera mál viðvíkjandi Hoyvíkssáttmálanum.   
Á fundinum vóru ráðharrarnir, Poul Michelsen og Lilju Alfreðsdóttir samd um, at hóast góða 
samstarvið millum londini, er tíðin komin at endurskoða Hoyvíkssáttmálan við atliti at, hvussu størri 
javnvág fæst í handilssamstarvið millum londini. 
Avtalað varð, at embætisfólk úr londunum báðum fara undir at gjøgnumganga sáttmálan, nú 10 ár 
eru liðin síðan hann kom í gildi. Úrslitið av arbeiðinum skal verða ein felags frágreiðing, ið verður løgd 
fyri ráðharrarnar. 
Dimma.fo 
 

 
23-08-2016 15:02  

Fargen: Lesa arvastrongin hjá 1500 føroyingum í næstum 
Nú verður møguligt hjá 1500 føroyingum at kortleggja sínar arvastreingir. Tað er greitt, nú FarGen-
verkætlanin undir Ílegusavninum hevur fingið øll neyðug loyvi. 



- FarGen-verkætlanin er ein áhugaverd verkætlan, sum mennir møguleikarnar fyri heilsugransking og 
sostatt fyri viðgerð í heilsuverkinum. Spennandi verður at fylgja verkætlanini og síggja, hvussu 
føroyingar taka undir við henni. 
Soleiðis sigur Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í heilsumálum, í tíðindaskrivi, nú FarGen-verkætlanin 
fer av bakkastokki. 
Málið hjá FarGen-verkætlanini er at lesa arvastreingin hjá øllum føroyingum, sum vilja tað. FarGen 
skal byggja upp eitt undirstøðukervi við upplýsingum um ílegurnar hjá føroyingum. Við hesum verða 
fortreytir skaptar fyri gransking í ílegum og arvaligum sjúkum, og møguleikarnir at fyribyrgja og 
viðgera sjúku verða mentir. 
Í fyrstu atløgu verða arvastreingirnir hjá 1.500 føroyingum kortlagdir, og eitt føroyskt 
tilvísingargenom verður framleitt. Føroyska tilvísingargenomið vísir, hvussu miðal samansetingin av 
ílegunum hjá føroyingum er, og er tað eitt umráðandi amboð innan ílegugransking. 
Dimma.fo 
 

 
Útiseta havnamaður: Bíðilisti ein forðan fyri okkum 
23.08.2016 - 15:10 
Útisetin, Martin Andreas Kruse, býr við familju sínari í Danmark og er í tíggju ár ikki komin eitt fet 
fram á bíðilistanum hjá Tórshavnar kommunu til grundstykki og bústað. Orsøkin er, at Tórshavnar 
kommuna setur sum krav, at skalt tú skriva teg upp til grundstykki ella bústað í Havn, skalt tú vera 
búsitandi í kommununi.  
- Í summar var eg niðri í Snarskivuni og fór at kanna, hví eg ikki leyk krøvini, og tað var so tað, at eg 
ikki var búsitandi í Føroyum, sigur Martin Andreas Kruse í viðmerking við Kringvarpið í dag. 
- Man stúrir eitt sindur fyri at flyta heim, heldur enn at gleða seg til at flyta heim, tí at man veit ikki, 
hvat man kemur til. Er man heppin, hevur man foreldur ella verforeldur, ið kunnu húsa einum. Viss 
ikki, skal man út at leiga eftir onkrum at leiga, og tað er so ikki nemt at finna (stað at leiga, red). 
Haraftrat hevur man børnini og spurningin, hvar tey skulu fara í ansingarstovn, sigur Martin Andreas 
Kruse víðari við Kringvarpið. 
Kringvarpið greiðir víðari frá í hesum sambandi, at í januar í ár varð reglugerðin, sum er galdandi fyri 
bíðilistar til grundstykki og bústað í Havn, broytt. Teir longu bíðilistarnir verða nú, sambært 
Kringvarpinum, strikaðir, og í staðin verður nú lutakast ímillum umsøkjararnar, tá ið ein ogn hjá 
kommununi verður tøk. Endamálið er at fáa eina skipan, sum sendir eitt greitt signal til øll, sum 
ynskja at búseta seg her, sigur Ingunn Eiriksdóttir, miðfyrisitingarstjóri í Tórshavnar kommunu við 
Kringvarpið. 
- Man vil fegin senda tað signalið til útisetar, at man gjarna vil hava teir at búgva í Tórshavnar 
kommunu, og at man roynir at gera tað lættari hjá teimum at flyta heim, sigur Ingunn Eiriksdóttir. 
Men hóast skipanin nú er broytt, skalt tú enn lúka tey somu krøvini at skriva teg upp til grundstykki 
ella bústað í Tórshavnar kommunu. Hetta heldur Martin Andreas Kruse vera løgið 
- Sjálvandi, tað verður útstykkjað, so at fólk kunnu fáa eitt grundstykki, ella okkurt at búgva í, men hví 
tað skal standa í treytunum, at man skal vera skrásettur sum búgvandi í Tórshavnar kommunu, tá ið 
nú Føroyar eru soleiðis innrættaðar, at man noyðist av landinum at lesa víðari, er eitt sindur 
undarligt, sigur Martin Andreas Kruse. 
Ingunn Eiriksdóttir, miðfyrisitingarstjóri, sigur við Kringvarpið, at Tórshavnar kommuna ynskir altíð at 
tillaga skipanir eftir borgarunum. Men hvørt reglugerðin verður broytt soleiðis, at eisini útisetar 
sleppa uppí part, tá ið lutakast verður um grundstykki, kann hon tó ikki svara uppá.  
Kringvarpið hevur í hesum viðfangi kannað somu reglugerð í trimum øðrum kommunum, og er komið 
fram til, at Klaksvíkar kommuna, Runavíkar kommuna og Tvøroyrar kommuna einki krav seta til 
umsøkjararnar um, at man skal vera búsitandi í kommununi, tá ið man verður uppskrivaður til 
grundstykki. Tað heldur Martin Andreas Kruse, at Tórshavnar kommuna kundi lært av. 
- Har kundi tað verið soleiðis, at um man var skrásettur sum borgari í Tórshavnar kommuna, áðrenn 
man flutti av landinum, og man kundi prógva, at man hevði verið undir lesnaði, so leyk man treytirnar 
at verða skrivaður upp, sigur Martin Andreas Kruse at enda við Kringvarpið. 
Portal.fo 
 

 
25 ár síðani fyrsta heimasíðan kom út 
23.08.2016 - 16:58 
Vit brúka tað øll hvønn tað á ein ella annan hátt - Internetið. Tó er tað ikki ein serligur dagur fyri 
internetið, tí tað bleiv til longu 60'unum. 
Men í dag eru tað 25 ár síðani, at fyrsta heimasíðan á internetinum nakrantíð kom út alment. 
Heimasíður, sum vit kenna tær eru á sokallaða "World Wide Web". Tað er eisini stytt WWW og er ein 



plattformur á internetinum. Tað var eingilsmaðurin Tim Berners-Lee, sum gjørdi fyrstu heimasíðuna, 
sum eingin hevði givið sær fær um í dag. Talan var um eina heimasíðu við einfaldum teksti og 
leinkjum. 
6. august 1991 er annars ein dagfesting sum gongur aftur í samband við World Wide Web. Og tað var 
eisini tá at heimasíðan á fyrsta sinni var løgd út, men ikki fyrr enn 23. august kom síðan út alment.  
Fyrsti navnaambætarin í uttanfyri Evropa var í Amerika og kom nakrar mánaðar seinni - síðst í 1991 - 
á Standford Linear Accelerator Center í Kalifornia.  
Í 1993 gjørdist World Wide Web veruliga alment og sostatt kundu gera sínar egnu heimasíður og 
hava servarar koyrandi. Internetið vaks í stórum stíli og við árslok í 1994 vóru 10.000 
navnaambætarar settir upp við 10 milliónum brúkarum.  
Í dag er internetið ovurstórt og tað ber ikki til at ímynda sær ein heim uttan. Alt frá at lesa tíðindi, 
lesa og síggja tað nýggjasta frá tínum vinfólki og vanligt samskifti hevur alt flutt seg yvir á netið.  
Hvussu sær tað út um 25 ár? 
25 ár kann virka lutfallsliga stutt, men alt gongur við rúkandi ferð á tí tøkniliga økinum, og fyri nógv er 
tað at kalla ógjørligt at fylgja við menningini. Hvussu tað verður tey næstu 25 árini, er sera ringt at 
meta um. Bara fyri stuttari tíð síðani var uppringt samband púra vanligt, men við tøknini í dag hava 
tey flestu atgongd til internetið 24 tímar um samdøgrið. Telefonin verður brúkt meira enn nakrantíð 
áður og hendan gongdin tykist ikki til at steðga. Heldur hinvegin, tí miðlar sum Instagram og Snapchat 
hava veruliga fingið fatur á teimum ungu, sum brúka í tímavís á hesum miðlum dagliga. Miðlar, sum í 
tí stóra heila bara virka á telefonini. 
Tað er væl hugsandi at telefonir framvegis vera ein stórur partur av internetinum eins og tær eru 
blivnar í dag, men allarhelst er okkurt annað nýtt komið tá, sum er uppaftur smartari. 
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Stephen Hawking beinleiðis í Mentanarhúsinum 
23.08.2016 - 20:45 
Føroyingar fáa nú eisini høvi at hoyra útselda fyrilesturin við heimsgitna vísindamanninum, 
alisfrøðinginum og kosmologinum Stephen W. Hawking beinleiðis í Mentanarhúsinum í Fuglafirði.  
Fyrilesturin, ið kallast 'Quantum Black Holes’, snýr seg um loyndarmál alheimsins við serligum atliti til 
svørt hol. Hetta er nakað, ið Hawking hevur vígt sítt lív at granska seinastu hálvthundrað árini. 
Spurningar hann kemur inná, eru m.a.: Hvat eyðkennir svørt hol? Eru tey yvirhøvur til á tann hátt, 
sum vísindin hevur gingið út frá? Og hvat skula vit gera, um so er, at vit eru í vanda fyri at detta í eitt 
slíkt?  
Fyrilesturin verður hildin í morgin 24. august kl. 16 føroyska tíð. Tað er Mentanarhúsið í Fuglafirði, 
sum saman við Televarpinum hevur fingið í lag samstarv við Carlsberg Grunnin, soleiðis at fyrilesturin 
kann stroymast beinleiðis til Føroya.  
Tað er Carlsberg Grunnurin, sum skipar fyri fyrilestrinum við Hawking í Danmark. Øll 1.800 
atgongumerkini til fyrilesturin vórðu seld eftir minni enn 20 minuttum, og tískil valdu fyrireikararnir 
at stroyma fyrilesturin í útvaldar kykmyndahallir í Danmark. Nú ber so eisini til at síggja fyrilesturin 
beinleiðis í Føroyum.  
Stephen W. Hawking er ein av heimsins fremstu teoretisku alisfrøðingum. Hann er serliga kendur fyri 
síni ástøði um svørt hol og uppruna alheimsins. Hawking hevur fingið eina langa røð av heiðurslønum, 
m.a. Queen Elizabeth II’nds Companion of Honour og Albert Einstein-heiðursmerkið. Harumframt 
hevur hann hildið ein hóp av almennum fyrilestrum og givið út fleiri bestseljandi bøkur um 
stjørnufrøði og uppruna alheimsins, herundir ’A Brief History of Time' og 'The Universe in a Nutshell'. 
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New Public Management kolldømt av løgmanni 
23.08.2016 - 21:35 
Løgmaður var bersøgin, tá ið hann fyrrpartin setti NSO-ráðstevnuna í nýggju hølunum hjá 
Starvsmannafelagnum.  
Aksel V. Johannesen heldur nevniliga, at umsitingarligi leiðsluhátturin, sum kallast New Public 
Management (NPM) hevur spælt fallitt, og at vit í staðin eiga at stíla eftir einum fólkaræðisligum 
leiðsluformi, ið tekur starvsfólkini við í avgerðirnar.  
Hetta boðar heimasíðan hjá Starvsmannafelagnum frá seinraprtin í dag. 
- New Public Management lovaði at skapa ein betri og bíligari almennan sektor, men hevur í roynd og 
veru givið ein almennan sektor, sum er bæði dýrari og vánaligari, kunnu leiðandi granskarar í 
almennari umsiting staðfesta. Vit skulu ein heilt annan veg. Tann demokratiska vegin, segði løgmaður 
í røðu fyri umboðum fyri fakfeløg og arbeiðsgevarar í Norðanlondum. 



NPM er ein háttur at skipa og stýra almennu fyrisitingini, sum hevur íblástur frá privata vinnulívinum 
og marknaðarbúskapi, og sum hevur merkt umsitingarnar í okkara parti av heiminum tey seinastu 
tríati árini. Skipanin er merkt av eftirliti við og máting av arbeiðsavrikinum. Við skráseting av øllum og 
t.d. útveiting av almennum uppgávur, til tess at tryggja ein so rationellan og effektivan rakstur sum 
tilber.  
NPM hevur verið fyri hørðum atfinningum, og við útmelding síni gongur løgmaður somu leið sum 
svenski forsætisráðharrin Stefan Løfven, sum fyrr í summar boðaði frá, at NPM er fortíð sum 
stýrisháttur í almennu fyrisitingini.  
Ein demokratisk leið  
Í staðin fyri legði løgmaður dent á, at vit sum samfelag eiga at menna eina leiðsluskipan, har ið 
starvsfólk fáa veruliga medávirkan á sínum arbeiðsplássi. Hann kallaði hetta eina demokratiska leið. 
-Demokratiska meginreglan eigur at verða okkara virðisgrundarlag, tá ið vit útinna leiðslu. Vit skulu 
eggja til kjak, har ið ymsar meiningar kunnu brýnast og roynast. Vit skulu taka starvsfólkini við í 
avgerðartilgongdina, segði løgmaður sambært heimasíðuni hjá starvsmannafelagnum.  
-Leiðsla og starvsfólk skulu saman skapa betri og sterkari fyritøkur. Og tað almenna skal ikki bert 
skapa loysnir fyri borgaran, men skapa loysnir saman við borgarunum. Hetta er ein týðandi partur av 
demokratisku leiðini, segði hann.  
Implementering  
Løgmaður ásannaði tó, at tað er ikki nóg mikið við føgrum orðum. Sáttmálar hava ásetingar um 
samstarv og medavirkan gjøgnum álitisfólkaskipan og samstarvsnevndir. Aksel V. Johannesen 
viðgekk, at tað er ikki altíð, at ásetingarnar verða fylgdar úti á arbeiðsplássunum. Hann segði tað tí 
vera umráðandi at tryggja, at tað altíð er samanhangur millum orð og gerðir. 
Í grannalondunum eru semjur gjørdar ímillum fakfeløg og arbeiðsgevarar, sum skulu tryggja, at 
ásetingarnar um samstarv verða fylgdar. Hann helt hetta vera eina gongda leið.  
-Tað vilja vit í landsstýrinum fegin viðganga, og okkara vilji at tryggja, at vit fáa veruliga medábyrgd á 
teimum almennu arbeiðsplássunum, skal ikki tróta, segði løgmaður, tá ið hann setti NSO-ráðstevuna 
fyrrapartin.  
NSO er ein stytting fyri "Nordisk Tjenestemenns Organisation", og er eitt samstarv ímillum fakfeløg í 
norðurlondum, ið hevur tað sum endamál at skipa starvsfólkið, ið arbeiða hjá statinum.  
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Froðbingur ábyrgdina av øllum telesamskifti í Grønlandi 
23.08.2016 - 22:02 
Fyritøkan, Tele-Post í Grønlandi hevur valt at gera bygnaðarbroytingar, til tess at styrkja og betra um 
tænastuna hjá kundum sínum. Felagið hevur valt at samla alt telesamskifti, bæði privatar og 
vinnuligar kundar í eina deild, saman við produktmenning, og postdeildin verður síðani fyri seg, og 
koyrir óbroytt. Sostatt fer hendan nýggja viðskiftadeildin at taka sær av øllum telesamskifti í 
Grønlandi, umframt produktmenning. Til at stýra øllum hesum hevur fyritøkan valt at seta froðbingin, 
Brian Smedemark. 
 
Brian Smedemark er 36 ára gamal og byrjaði sum produkt og marknaðarstjóri í Tele-Post í summar. 
Hann og samtaksstjórin, Kristian Reinert Davidsen vóru báðir knýttir at Føroya Tele, áðrenn 
grønlendska ævintýrið, og tað má sigast at arbeiðsstevið er gott hjá teimum. 
 
Brian gleðir seg til at fara í gongd við at gera avgreiðsluna meira einfalda og bjóða kundunum nakrar 
góðar tænastur. 
 
- Eg síggi stórar menningarmøguleikar í at leggja privatar og vinnuligar kundar saman í somu deild. 
Tað er ongin orsøk til, at hesir kundabólkar koyra hvør sær. Vit hava eina klokkuklára ætlan, og eg 
gleði meg at standa á odda fyri hesum, sigur Brian Smedemark.  
 
Hann leggur afturat, at tað er ein stór, men spennandi uppgáva. 
Stjórin í samtakinum Tele-Post, Kristian Reinert Davidsen greiður á heimasíðu felagsins frá, at hesar 
bygnaðarbroytingar í longdini fara at hækka tænastustøðið hjá Tele-Post. 
 
- Við einari einfaldari bygnaði og greiðari býti av uppgávum internt í fyritøkuni, kunnu vit framyvir 
styrkja okkara tænastu til kundarnar, sum tað avgjørt er tørvur á, sigur Kristian Reinert Davidsen, 
samtaksstjóri. 
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Andlát 
Hanna Maria Katrina Hammer, fødd Poulsen, vanliga nevnd Hannemia, ættað úr Miðvági, búsitandi í 
Runavík, andaðist á Eysturoyar Røktar- og Ellisheimi sunnudagin 21. august, 83 ára gomul. 
 
Ólavur Sørensen, Húsavík, andaðist á Áargarði, mánadagin 22. August, 91 ára gamal. 
 
Anna Elisabeth Weyhe, Lamba, andaðist á Klaksvíkar sjúkrahúsi, mánadagin 22. august, 83 ára gomul. 
 
Johannes Nysted, ættaður úr Hvannasundi, búsitandi í Rødovre, andaðist 19. august 93 ára gamal. 
 
Turið Danielsen, Sandur, andaðist á Áargarði mánadagin 22. august, 90 ára gomul. 
 
Karin í Mittúni, fødd Andreasen, úr Klaksvík, andaðist mánadagin 22. august 67 ára gomul. 
 

 


