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Skulu hjólini mala, er neyðugt at fólkið 
hevur pening um hendi. Tey flestu, nógv 
tey flestu, eru lág- og miðallønt, og skulu 
hjólini mala, skulu hesi eiga keypiorku.

Vit hava verið vitni til eina ógvusliga 
broyt ing í skattaskipanini. Ikki tí, vit høvdu 
ikki nakað ímóti einum skattalætta, tí fólk-
inum tørvaði pening og hjólini vatn at mala.

Tað vit als ikki kundu og ongantíð fara 
at góðtaka, var fíggingin av skattalættanum 
og hvussu skeivt hann varð býttur.

At taka pening, ið nýtast skuldi at fíggja 
ellisár og lata flestu til teirra, ið vóru væl-
bjarg að frammanundan, meðan onnur 
fingu millum lítið og onki - ja, tað skeiklar 
okk ara samfelag

og oyðileggur okkara vælferðarsamfelag.
… og hvussu við hjólunum. Mala tey? 
Tí fegnast vit um, at vit júst hava gjørt ein 

trý ára sáttmála, sum kemur øllum limum 
okk ara á almenna arbeiðsmarknaðinum 
til góða.

Ein sáttmáli, sum komandi trý árini 
gevur eina lønarhækking á umleið 5,5 
pro sent. Við nýggja sáttmálanum fáa allir 
limir felagsins eina lønarhækking, og sam-
stundis vóna vit, at hetta kann vera við 
til at fáa gongd á samfelagshjólini aftur. 
Eisini vunnu vit eitt prinsipielt stig, tá tað 
við nýggja sáttmálanum eydnaðist at fáa 
arbeiðsgevarakravdu differentieringina 

burtur og harvið aftur vinna frælsar sam-
ráð ingar.

Ein arbeiðsmarknaður eigur at hava pláss 
fyri øllum. Tí eru vit eisini fegin um, at vit, 
saman við Fíggjarmálaráðnum, í nýggja 
sátt málanum hava fingið eina áseting um 
rúm liga arbeiðsmarknaðin. Eina áseting 
um, at almenni arbeiðsgevarin vil vísa væl-
vild og rúmd móti fólki við skerdum før-
leika, og fólki, sum verða rakt av sjúku, 
meðan tey eru í arbeiði. Vit reistu málið 
saman í Fak felagssamstarvinum og nú fingu 
vit so áset ingina inn.

Fíggjarlógin er í skrivandi stund til við-
gerðar í løgtinginum. Nógv stórmál eru 
partur av fíggjarlógini, m.a. ætlaninar um at 
leggja Landsbankan, Hagstovuna og Gjald-
stovuna sama. Henda samanlegging má 
ikki fremjast. Í fjør sóu vit, at stórmál sum 
flatskattur og skatting av pensjónini, vórðu 
samtykt í skundi, uttan sakliga politiska 
og fakliga viðgerð. Hetta hóast tey stórstu 
mótmælini í Føroyum, síðan kreppuna í 
90´unum.

Okkara staðiliga áheitan á politiska 
myndug leikan er, at tit viðgera stórmálini 
í álvara, øll stórmál, og ikki skrumbla tey 
ígjøgnum. Tit hava eina ovurhonds stóra

ábyrgd og avgerðir tykkara kunnu gera 
óbótaligan skaða fyri framtíðina.

Starvsmannafelagið hevur fleiri ráð gevar, 
við ymsum før leik um, knýttar at felagnum. 
Nú ber til at fara inn á heimasíðu felagsins 
www.starvs manna felag.fo og skriva til 
viðkomandi ráðgeva, um tú hevur onkran 
fyrispurning, sum viðkoma tínum starvi 

– sosialum viður skiftum, eftirløn ella 
løgfrøðiligum mál um. Á forsíðuni til vinstru 
er mynd av ráðgevunum, har kanst tú fara 
inn, og velja tann ráðgevan, tú metir kann 
svara tínum fyrispurningi. Fyrispurningarnir 
verða viðgjørdir í trúnaði.

Spyr okkara ráðgevar  
á heimasíðu okkara
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Orð: Tórfinn Smith

Tað sigur Kristina Johannesen, 
um sit ing ar lig ur leiðari hjá 
Sand oy ar Barna vernd ar tæn-
astu, sum heldur, at fólk í dag 
hava annan hug  burð til barna-
vernd enn fyri árum síðani

Í 2006 varð skipanin við lokalum barna-
verndum í hvørjari kommunu broytt 
so leiðis, at barnaverndarøkið varð lagt 
saman í størri kommunalar eind ir. 
So leiðis er øll Sandoyggin, saman við 
Skúv oyar komm unu, saman um Sand-
oy ar Barna vernd artænastu. Sam bært 
barna vernd ar lógina manna um boð úr 
øll um komm ununum í sam starv inum 
eina barna verndarnevnd, sum eisini skal 
lúka ávís fak lig krøv. Kravt verður, at 
for mað ur in og meiri lutin av nevnd ar-
lim unum skulu hava við kom andi fak liga 
út búgv ing.

Kristina Johannesen er um sit ing ar-
ligi leiðarin hjá Sandoyar Barna vernd-
ar tænastu. Hennara arbeiði er at taka 
ímóti teimum fráboðanum, sum koma 
til barnaverndartænastuna, kanna hes-
ar, lýsa málini og taka støðu til um ein 
fyriskipan skal setast í verk. Harnæst at 
gera tilmæli at leggja fyri nevndina, sum 
tekur støðu.

Barnaverndartænastan arbeiðir sam-
bært barnaverndarlógina, og praktisku 
upp gávurnar kunnu vera rættiliga ymisk-
ar, men yvirhøvur snúgva málini, sum 
verða fráboðað, seg um børn sum hava 
ávísa hjálp fyri neyðini. Kristina sigur, 
at kemur nevndin til at ein fyri skipan 
skal setast í verk, verður sett út í kortið 
hvørji tiltøkini skulu verða. Tá er eisini 

ein av uppgávunum hjá fyri sit ing ini, at 
fylgja upp hvussu barnið hevur tað, og 
um fyriskipanin tænir enda málinum.

Samstarv týdningarmikið
Arbeiðsøkið hjá barnaverndartænastuni 
er sera viðbrekið, og Kristina dylur ikki, 
at eisini truplar og óbehagiligar støður 
kunnu koma fyri. Tá er av avgerandi 
týdningi, at tænastan fær eitt samstarv 
við børn og foreldur, tí tá er altíð lættari 
at hjálpa barninum. Og tað ber eisini til 
í flestu førunum, sigur hon, og leggur 
afturat, at tess skjótari ein kann hjálpa, 
tess betri virkar hjálpin.

Tað er ymiskt hvussu barna vernd-
ar tænastan fær kunnleika til eitt mál. 
Í fleiri førum eru tað foreldur ella 
av varðandi sum sjálvi boða frá, men í 
eins mongum førum eru tað fakfólk, 
sum eru um barnið. Tað veri seg heilsu-
systur, skúli, dagstovnur ella lækni, 
men tað kemur eisini fyri, kortini í heilt 
fáum førum, at onkur heilt annar meira 

ella minni tilvildarligur, sum boðar frá. 
Men uttan mun til hvør ið vendir sær 
til barnaverndartænastuna, so kannar 
umsitingin hvat málið snýr seg um og fær 
harvið eisini staðfest tørvin at veita hjálp.

fyrimunir – vansar við lítlum øki
Hóast barnaverndartænastan nú fevnir 
um alla oynna er økið lutfalsliga lítið. 
Er tað ein vansi?

– Hendan spurningin fái eg ofta og ikki 
er løgið at hugsa so. Møguleikin fyri at 
talan er um grannan, familju ella onkran 
tú annars kennir, er munandi størri her 
enn í størru plássunum, men í mínum 
dagliga arbeiði havi eg ikki upplivað hetta, 
sum nakran trupulleika, sigur Kristina, 
sum heldur tað hava sera stóran týdning 
at vera greið og týðiliga skilja ímillum nær 
hon er til arbeiðis og nær hon hevur frí. 
Hetta er til fyrimun bæði fyri hana og 
onnur við. Hetta at vera greið um markið, 
nær tosað verður um barnaverndarmál 
og nær man er privatur persónur.

Við góðum samstarvi  
fæst besta úrslitið

„HeTTa er MÍTT arBeiÐi“
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„HeTTa er MÍTT arBeiÐi“

SaMrÁÐingar

Tilsaman fáa limirnir eina lønarhækking 
komandi trý árini, ið svarar til umleið 5,5 
prosent. Eftir tógvið stríð í vetur og heyst 
um differentieringina, sum var orsøk til at 
Starvsmannafelagið longdi gamla sáttmálan, 
fegnast Starvs manna felagið um, at tað 
hevur eydnast at fáa diff erentieringina 
burtur. Tó mátti Starvsmannafelagið góð-
taka eina diff eren tiering fyrsta árið av sátt-
mála skeið inum. Hinvegin verður ongin diff-
eren tier ing frá oktober 2013 og rest ina av 
sátt mála skeið inum.

Sáttmálin gevur eina lønarhækking á 440 
krónur frá 1. oktober í ár til allar lønir upp 
til 32.000, og linjurætt fall upp til 50.000. 1. 
oktober 2013 verður ein lønarhækking á 190 
krónur umframt eina hækking á 0,9%, og 
1. oktober 2014 hækkar lønin 1,9 prosent. 
Sostatt dettur diff eren tier ingin burtur longu 
komandi ár.

Umframt lønarhækking eru m.a. eis ini 
onkrar umflokkingar og annað kom ið inn 
í nýggja sáttmálan við Fíggj ár málaráðið. 

Men Kristina sær eisini fyrimunir 
við fámenta økinum. Í einum lítlum øki 
kennast at kalla øll, og tá kann eisini 
vera skjótari hjá fakfólki, sum dagliga 
eru um børnini, at fáa eyga á møguligar 
trupul leikar. Tað er lættari at síggja eitt 
barn í einum lítlum flokki heldur enn í 
einum stórum. Vónandi er eisini skjót-
ari at veita hjálp – nakað sum eisini 
hevur nógv at siga, tí skjótari hjálpin 
er, tess minni fær trupulleikin loyvi at 
vaksa, sigur Kristina.

ikki verri fyri
Herfyri vístu fjølmiðlar á, at lut fals liga 
vóru fleiri barnaverndarmál í Sand oynni 
í mun til aðrastaðir í Føroyum. Kristina 

vísir í tí sambandi á, at økið er so mikið 
lítið, at bert heilt fá mál kunnu geva 
stórt hagtalsligt sveiggj. Hon sigur seg 
ikki rokna við, at børn í Sandoynni eru 
verri fyri enn aðrastaðni í landinum.

Leiðarin hjá barnaverndartænastuni 
heldur, at tað kunnu eisini vera fleiri 
mein ingar um tað er negativt ella positivt 
við nógvum barnaverndarmálum. Jú 
– at fleiri børn hava brúk fyri hjálp 
kann tykjast negativt, men hinvegin 
sigur hetta eisini nakað um, at fólk eru 
ikki bangin fyri at brúka hesa tænastu. 
Gomlu ræðumyndina um barna vernd 
royna vit at lúka burtur, og sama ger 
Før oya Barnaverndarstova. Barna-
vernd ar tænastan er ein hjálp, sum er 

tøk til tey børn, sum hava tørv á hjálp ini. 
Kristina heldur eisini, at hesin hug burð-
ur er munandi broyttur. Tað sæst eisini 
á, at nú eru tað í stóran mun foreldur 
og avvarðandi sjálvi, sum venda sær til 
barna vernd ar tænastuna.

Umframt barnaverndartænasturnar 
kring landið er eisini Føroya Barna-
vernd arstova, sum heldur til í Havn. Hon 
hevur eina meira yvir skipaða upp gávu. 
Mill um annað at veita barna vernd ar-
tæn asturum fak liga hjálp og veg leiðing, 
og tað er Kristina sera fegin um. Tað er 
sera gott hjá okkum at vita, at har kunnu 
vit fáa holla hjálp á mongum økjum, – 
bæði løgfrøðisliga, sálar frøðisliga og á 
annan hátt, sigur hon.

differentieringin horvin
Við nýggja sátt málanum millum 
Starvs manna felagið og Fíggj ar-
mála ráðið hvørvur diff eren tier-
ing in longu kom andi ár.
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– Samanumtikið eru vit nøgd við eina 
lønarhækking yvir trý ár, umframt tað 
at vit fingu orða nøkur viðurskifti í 
sáttmálan, sum vit leggja stóran dent 
á. Treyðugt so, vit kundu ynskt okkum 
meira, men hetta bleiv so tað. Tað 
sigur forkvinna Starvsmannafelagsins, 
Selma Ellingsgaard, sum eisini er fegin 
um at hava fingið ein 3-ára sáttmála. 
Hon heldur, at skuldu tey fáa nakað 
burturúr, sum munaði nakað, varð 
neyð ugt við einum sáttmála yvir eitt 
ávíst tíðarskeið. Harafturat er tað rætti-
liga arbeiðskrevjandi at fara til sam ráð-
ing ar borðið á hvørjum ári. Men hóast 

sátt málin gongur yvir trý ár, og ikki 
kann sigast upp í hesum tíðarskeiði, 
er tó ein orðing í semjuni sum sigur, 
at partarnir eru samdir um 1. oktober 
2013 at umrøða sáttmálan, um munandi 
broytingar, ið hava ávirkan á lønarlagið, 
eru farnar fram í samfelagnum.

Ítøkiliga sigur nýggi sáttmálin um 
lønargongdina, at 1. oktober í ár hækkar 
mánaðarlønin við 440 krónum. Hetta 
galdandi fyri tey, sum forvinna undir 
32.000 kr. Tey, sum forvinna 50.000 
krónur, fáa onga lønarhækking. Um eitt 
ár, 1. oktober 2013, hækka mán aðar løn-
ir nar við 190 krónum + 0,9%, og tann 

SaMrÁÐingar

vit ynsktu 3-ára sáttmála
– Skuldu vit fáa nakað muna-
gott burturúr, var neyð ugt 
við sáttmála yvir nøkur ár. 
Harafturat krevja sátt mála-
sam ráðingar nógva orku, sum 
vit eisini vilja nýta til onnur 
endamál, sigur forkvinnan í 
Starvsmannafelagnum 

Sáttmálin verður undirskrivaður



6 STARVSBLAÐIÐ   |   2012

1. oktober 2014 hækka mánaðarløninar 
aftur við 1,9 %-um.

rúmligur arbeiðsmarknaður
Starvsmannafelagið ynskir ein rúmligan 
arbeiðsmarknað, har øll hava rættindi 
at luttaka á arbeiðsmarknaðinum. Tað 
hevur felagið gjørt vart við í longri tíð, 
og nú eydnaðist tað at fáa eina orðing 
hesum viðvíkjandi við í sáttmálan:

Almenni arbeiðsgevarin vil vísa 
vælvild og rúmd mótvegis fólki við 
skerd um førleikum, starvsfólki, sum 
ger ast sjúk meðan tey eru í arbeiði, ella 
koma út fyri vanlukkum, so hesi kunnu 

hava ella varðveita tilknýti til arbeiðs-
markn aðin. Hetta kann m.a. gerast so at 
hesir starvsbólkar fáa serliga tillagaðar 
setanartreytir. Við støði í vanligu áset-
ing unum í sáttmálanum eigur sostatt at 
bera til at lata arbeiði verða gjørt undir 
serligum treytum.

Afturat hesum er hendan orðing 
komin í sáttmálan um trivnað á arbeiðs-
pláss inum:

Partarnir eru samdir um at fara undir 
í felag at skipa fyri átøkum, sum kunnu 
økja trivnaðin í tí almenna geiranum.

– At fáa hetta brotið við í sátt málan 
eru vit eisini fegin um, ásannandi hvussu 

stóran týdning tað hevur, sigur Selma, 
sum veit at siga um fleiri dømi um 
beinleiðis mistrivnað á arbeiðs pláss um, 
sum hevur fingið stórar avleiðingar fyri 
starvs fólk. Í fyrsta lagi eru Starvs manna-
felagið og Fíggjarmálaráðið samd um at 
skipa fyri eini ráðstevnu at varpa ljós á 
hesi viðurskifti.

– At vit nú eisini fingu nýggjan sátt-
mála í lag sama dag sum undanfarni 
fór úr gildi, fegnist eg ikki minst um, 
takkað verið báðum pørtum, sum hava 
lagt stóran dent á at samráðingarnar 
hesa ferð ikki komu í drag, sigur Selma 
Ellingsgaard.

SaMrÁÐingar

Starvsmannafelagið fyrireikaði seg væl … – og tað gav úrslit
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NTR ráðstevnan viðgjørdi m.a. fíggjar ligu kreppuna úti í 
heimi, orsøkir til krepp una, avleiðingar og møguligar loys nir.

NTR ráðstevnan varð hesuferð hildin í Falkenberg í Svøríki 
í juni. Umboð fyri øll Norðanlondini vóru á ráðstevnuni. Fyri-
lestrar og workshoppir vóru á skránni.

Kreppan byrjaði í USA, tá Lehman Brothers í USA fór á 
húsagang, og hetta spjaddi seg sum ringar í vatni til Evropa. 
Á framløgunum kom fram, at kreppan er stór, ein fyri lestra-
haldari helt, at hetta var ringasta kreppa í Evropa síðan 
1930´árini. Í Evropa er kreppan orsøk til, at arbeiðisloysi í 
ES londunum eru 10,7 prosent, og at talið er vaksandi. Ein 
annar framløguhaldari segði, at fyri at sleppa úr kreppuni, er 
týðningarmikið at fáa vøkstur aftur og at fáa fleiri fólk í arbeiði. 

Eisini varð sagt, at neyðugt er at brúka evropeiska samstarvið 
postitivt og samstarva, heldur enn at kappast.

greiddi frá alS
Skipað var eisini fyri sokallaðum café borðum, har hvørt landið 
greiddi frá viður skiftum í heimlandinum. Niels á Reyna túgvu, 
nevndarlimur í Starvs manna felagnum, greiddi millum annað 
frá ALS skipanini her í Føroyum, sum er munandi øðrvísi enn 
A-kassarnir í hinum Norðanlondunum. Stórur áhugi var at 
hoyra meira um ALS.

Næsta NTR ráðstevnan verður í Íslandi 25. til 28. august 
komandi ár.

nTr rÁÐSTevna

kreppan í fokus
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Starvsmannafelagið skipaði fyri álitis fólka skeiði fyri verandi 
álitisfólk í døg unum 4.-7. juni. Skeiðið varð hildið um borð á 
Norrönu á veg til Íslands.

Hetta er fyrsta álitisfólkaskeið av hesum slag. Tað hevur 
verið eitt ynski frá álitisfólkunum at fáa fleiri skeið enn bara 
grundútbúgvingina. Tað er tørvur á at menna vitanina innan 
hesa álitis uppgávu. Tí valdi felagið at skipa fyri hesum skeiði, 
við hesum evnum á skránni:

•	 Fyrisitingarlógin og lógin um alment innlit  
– Sigmund Poulsen

•	 Álitisfólkaskipanin – rættindi og skyld ur  
– Anna Johannesen

•	 Happing á arbeiðsplássinum  
– Rigmor Dam

•	 Trivnaður og samskifti og kunning um ALS  
– Bergtóra Høgnadóttir Joensen

Álitisfólkaskeið  
– við Norrönu

ÁLiTiSFÓLKaSKeiÐ
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Sum fastur táttur er, verða grundskeið 
I og II hildin fyri nývald álitisfólk. Vit 
høvdu val av álitisfólki í oktober í fjør. 
Hesi hava verið á grundskeið I í vár, 
og nú í september hava tey so verið til 
grundskeið II.

Skeiðið varð hildið í tveimum 
um førum, tí luttakaratalið var oman 
fyri 30. Og aftur hesuferð varð tað hild-
ið sum internatskeið á Gjáargarði við 
Gjógv.

Álitisfólkaskeið  
– grundskeið II á heysti 2012

Á skránni til hetta skeiðið vóru hesi evni:
•	 Fundarfyriskipan – (hvussu leggja vit til rættis og leiða fundir)  

– John Kjær
•	 Sáttmálin – lógir í praksis – Anna Johannesen
•	 Spyr forkvinnuna – Selma Ellingsgaard
•	 „Etikk, takk! Orðaskifti um okkum og næstan – og ikki bara næstan!“  

– Theodor E. Olsen
•	 Broytingar – leikluturin hjá álitisfólkinum/starvsfelagnum  

– Elsa Johanna Høgenni og Marjun Eystberg
•	 Konfliktir/konfliktloysnir – Psykiskur profilur – Kropsmál – Jan Willemoes 

Skeiðsluttakararnir fingu skeiðsváttan handaða eftir lokið skeið.

Pláss var fyri 50 luttakarum, og skeið ið var fullsett.
Skeiðið byrjaði mánamorgunin 4. juni, tá Sigmund kom 

umborð og helt fyrilestur. Av Havnini varð farið kl. 14.00, 
við kós móti Íslandi. – Veðrið var gott allan vegin, og tá lagt 
varð at bryggju týsmorgunin, hevði Rigmor sín fyrilestur. 
Seinnapartin fór alt ferða lagið eina útferð við bussi til vatnið 
við Egilsstaðir – tað tey í Íslandi kalla „runt Lögurinn“. Har varð 
steðgað í Hall orm staði til ein kaffimunn, og síðani varð farið 
til Egilsstaðir, har møguleiki var at svimja og spáka í býnum.

Mikumorgunin gekk leiðin til Reyða fjarð ar, har felagið 
hevði lánt høli í fak felagshúsinum hjá AFL. Anna Johanne sen 
hevði fyrilestur, og tey, ið varaðu av íslendska fakfelagnum, 
greiddu frá teirra arbeiði og bygnaði felagsins.

Tá komið varð umborð aftur seinra partin mikudagin, hevði 
Bergtóra Høgna dóttir Joensen sín fyrilestur. Lagt varð frá 
landi kl. 20, og morgunin eftir helt Bergtóra áfram við sínum 
fyrilestri. Ferða lagið var aftur á Havnini um trí tíð ina eftir ein 
góðan og gev andi túr. Aftur meld ing ar nar frá lut tak ar unum 
vóru sera ja ligar.
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gongd í marknaðarføring av Føroyum uttanlands, og at ein 
heil deild í Uttanríkisráðnum skuldi setast á stovn til hetta.

Vit kenna øll lagnuna hjá Uttan ríkis ráðnum, men avgerð 
tess varð kærd til Løg ingsins Umboðsmann. Hennara álit og 
avgerð sigur sína greiðu søgu (brot aðrastaðir á síðuni).

Løgtingsins Umboðsmaður heitti á løgmann um at viðgera 
málið av nýggj um. Eftir øllum at døma hevur løg maður 
kannað, um starv var leyst til hesar ólógligu uppsøgdu limir 
felagsins aðrastaðir í skipanini, men úrslitið av slíkari roynd 
sigur seg næstan sjálvt: Her er ikki pláss fyri tykkum, sorry. 

Og tað var so bara tað, sum var endin av hesi søgu – eingin 
avleiðing av nøkrum slag fyri álvarsligt brot á grundleggjandi 
fyrisitingarligar reglur.

Nú er tó stevnt í málinum við kravi um endurgjald, so vit 
fáa at síggja.

Hetta var bert eitt dømi. Í fleiri øðrum førum hevur felagið 
fingið niðurstøður av líknandi slagi, og tá hevur tað enntá verið 
so galið, at starvsfólk eftir avgerð frá ráðnum ella Løgtingsins 
Um boðs manni formliga hava hildið fram í starv inum – t.e. at 
avgerðin um upp søgn er annullerað. Hesi hava so fingið løn 
í mangar mánaðir, meðan arbeiðs gev arin hevur „reparerað“ 
upp søgnina onkus vegna.

Hetta hevur havt stórar fíggjarligar avleiðingar fyri avvarð-
andi stovnarnar – men okkum vitandi enn ikki fyri teir 
sentralu perónarnar, sum hava tikið tær ólógligu avgerðirnar.

Eitt gott dømi er uppsøgn av trimum persónum í Uttan-
ríkisráðnum, harav tveir eru limir í Starvsmannafelag num:

Niðurstøðan hjá Løgting sins Um boðs manni er fult í sam-
svari við áskoðan og kæru Starvsmannafelag sins.

Uttanríkisráðið segði teimum upp, tí teirra arbeiðsuppgávur 
skuldu niður raðfestast vegna sparingar, sum stóð ust av lægri 
játtan á fíggjarlógini. Tær arbeiddu við marknaðarføring av 
Før oyum uttanlands.

Ein løgfrøðiliga sera væl orðað grund geving fylgdi við. 
Nakað við at ráðið hevði gjørt eina meting av, hvørjar per-
són ar „eitt skert ráð vegna sparingar best kundi vera fyriuttan 
í mun til tær til lagaðu uppgávur, sum tað skerda ráð ið skuldi 
taka sær av“.

Beint eftir hetta, ella um sama mundið, var uttanríkisráð-
harrin í press uni og segði, at nú vildi „man“ av álvara seta 

Ólógligar uppsagnir halda fram:
Løgmaður:  
„Sorry, eg fái einki gjørt“
Aftur og aftur eydnast Starvs mannafelagnum 
at fáa staðfest ólógligar uppsagnir. 
Men einki hendir. Eingin verður ábyrgdaður 
fyri starvs ligu lagnuna hjá hesum fólk um. 
Eingin verður ábyrgdaður fyri tann stóra 
f íggjarliga miss, sum tað almenna ofta hevur 
av slíkum málum

SigMund PouLSen SKrivar:

lØgtingSumS umboðSmaður:
… Tað er mín fatan, at tað einki er í málinum, sum 
bendur á, at tær uppsøgdu ikki hava verið nóg virknar í 
starvi sínum ella ikki hava framt tey avrik, sum leiðslan 
hevur sett teimum í starvstíð teirra í Uttan ríkis ráðnum.

Undir viðgerð míni av hesum máli havi eg frá Uttan ríkis-
ráð num fingið avrit av einum telduposti, sum deild ar-
stjórin hjá teimum uppsøgdu hevur sent til aðal stjóran 
tann 19. august 2010.

Sambært hesum telduposti er tað alt, sum bend ur á, at 
deildarstjórin ikki hevur verið við í upp sagn ar mál inum, 

áðrenn ætlanarskriv var sent til klagarnar. Deild ar stjórin 
vísir í teldupostinum millum annað á, at

Sum víst á á fundinum mánadagin, dugi eg ikki at síggja, 
at tað eru onnur starvsfólk, ið kunnu yvirtaka upp gávurnar 
hjá B og A. Teirra drúgvu royndir, vitan og netverk eru tikin 
burtur og kunnu ikki erstattast av øðrum fólkum í ráðnum.

Eg fari tí við hesum at gera vart við, at eg fati upp søgn ina 
av starvs fólkunum í ferðavinnudeildini sum eina niður
legging av deildini. Somuleiðis er tað sera átrokandi at 
fáa at vita frá tær, hvørjar ætlanirnar eru fyri økið, og 
hvør nú skal lyfta uppgávurnar, sum liggja og bíða.
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Hóast hendan teldupost frá deildarstjóranum er tað einki, 
sum vísir, at aðalstjórin ella onnur í leiðsluni í Uttan-
ríkisráðnum hava gjørt nakrar ætlanir fyri, hvussu Uttan-
ríkisráðið framyvir skal skipast við skerdari játtan, og hvørji 
starvsfólk ráðið best kann verða fyri uttan sæð í mun til tær 
uppgávur, sum skulu røkjast framyvir í Uttanríkisráðnum.

Eg haldi, at viðgerðin av hesum máli hevur verið alt annað 
enn nøkt andi. Tað er samstundis mín fatan, at Uttanríkis-
ráðið í sambandi við sparingar og bygnaðarbroytingar als 
ikki hevur gjørt nakra meting av framtíðarvirkseminum og 
starvs fólka hópinum samanhildið við tær uppgávur, sum 
eitt skert Uttanríkisráð skuldi røkja.

Tann manglandi fyrisitingarliga viðgerðin í hesum máli 
haldi eg vera grundleggjandi feilir í málsviðgerðini, og 
fari eg tí at geva Uttanríkisráðnum eina álvarsliga átalu 
fyri hetta. Vísandi til hetta fari eg at mæla løgmanni til at 
um hugsa at taka hetta málið uppaftur til nýggja viðgerð.

Av tí, at eg haldi talan hevur verið um álvarslig brek við 
viðgerðini hjá Uttanríkisráðnum í hesum málinum, verður 
álitið samsvarandi § 10, stk. 1 í umboðsmanslógini sent 
formansskapinum í Løgtinginum til kunningar.



KLuMMan

Tær vælsignaðu rutinur! 

Vit kenna hann øll. Gerandisdagin við øllum sínum kendu 
og slitnu rutinum. 

Ikki er hann altíð so væl lýddur, stakka lin, tí hann kemur 
og fer sum eitt treiskt óundansleppandi og ævinligt gongu-
verk, sum plágar okkum við sínum afturvendandi uppgávum. 
Vekjara klokkan, sum skræðir okkum og tungar barnakroppar 
úr flógvum dreym um, klæðini, sum skulu slít ast av snórunum, 
tí vit altíð hava skund og mugu ikki koma ov seint, mat-
pakk ar nir og klepruta livradeiggið, kaldu morgn ar nir og 
hostin hjá hinum í buss inum, arbeiðið, foreldrafundirnir og 
ráð leggingardagarnir, sum altíð koma óvart á, tá dyrnar eru 
læstar á ans ing ar stovninum, innkeypini, mat gerð in, plágan 
av dusti og óruddi, sum skal fáast av vegnum.

Gerandisdagurin er ikki litrík kalypso. Her valdar stakkato 
og rákøld aftur vendan.

Og so koma grunnir dreymar um 14 dagar sunnanfyri, um 
alt, ið verður so deiligt, tá próvtøkan er staðin, uppgávan gjørd, 
børn ini undankomin, lánini aftur goldin og gerandisdagurin 
er av.

Men tá tað so hendir – og tað ger tað av og á hjá okkum 
øllum – at ger andis dagurin brádliga verður sund ur skræddur, 
so fara vit at leingjast eftir honum. Tá óhapp, sjúka ella 
arbeiðs loysi knappliga rakar, er tómin sker andi, har vælkendi 
gerandisdagurin áður var valdandi. 

Tá gerandisdagurin ikki longur kann vera, og tú ístaðin 
noyðist at liggja ella vitja á sjúkrahúsi, so stendur angin av 
rutinubryggjaðum morgunkaffi heima í skarandi andsøgn við 

deymin av anti sep tikki, sum nú stingur í nasarnar. Tá eingin 
hurran og tuskan, áðrenn skúla klokkan hjá børnunum ringir, 
og arbeiðsgevarin setir morgunfundin, er longur, og tú ístaðin 
brúkar dagin at lurta eftir klikkjunum av sekundvísaranum, 
tí tú nú hevur mist arbeiðið, og eingin tykist minnast tínar 
førleikar og hvaðna minni hava tørv á teimum, so gerast 
minnini um gerandisdagin til sváran longsul.

Tá kenst tað, sum standa vit uttan fyri. Tá vilja vit sleppa 
upp í aftur gerandisdagin og fáa lut aftur í hans ara tryggu 
gongd við normalum arbeiðs upp gávum, temunnum og hurran 
og tuskan. Tá minnast vit, at vit als ikki góvu gerandisdegnum 
ta æru, hann í veruleikanum hevur uppiborið.

Eitt slíkt herindi av ringari samvitsku um at hava tikið 
gerandisdagin sum sjálvfylgju, fekk meg nú ein dagin at leita 
góða og gamla Dan Turéll fram aftur, har hann fagnar júst 
gerandisdegnum:

„Jeg holder af hverdagen
Ikke i modsætning til fest og farver, 
tjald og balfaldera
Det skal til
med alle sine efterladte slagger
Så meget usagt og tilnærmelsesvist
vævende og hængende i luften bagefter
Som en art psykiske tømmermænd
Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere –
Fint nok med fester! Al plads for euforien!
Lad de tusinde perler boble!
Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig
i hvilens og hverdagens seng
til den kendte og alligevel ikke 
så kendte samme udsigt
Jeg holder af hverdagen
Jeg er vild med den
Hold da helt ferie 
hvor jeg holder af hverdagen
Jeg holder stinkende meget 
af hverdagen.“

Sum Turéll var beinrakin! Eg má bara siga tað sama sum hann:
Halt kjaft, sum mær hóvar væl ger andis dagin!

Brynhild Thomsen
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– Vit ynskja at okkara fakfelag er sjónligt. Vit vilja fegin vera 
til staðar tá møguleiki er at hitta bæði okkara egnu limir og 
fólki annars. Tí hildu vit hetta vera eitt gylt høvi at luttaka 
á fólkafundinum, sigur Selma Ellingsgaard, sum nú, eftir 
fólkafundin, er fegin um at tey vóru við. 

Felagið hevði gjørt seg út við ymiskum tilfari, og alla tíðina 
fólkafundurin vardi, vóru nevndarlimir á básinum, sum kundu 
greiða teimum mongu vitjandi frá virksemi felagsins og annars 
tí, sum fólk vóru forvitin eftir at frætta um. Selma heldur tað 
eisini hava stóran týdning, at tey á hendan hátt komu í tætt 
samband við eitt nú onnur fakfeløg og politikarar, sum tey 
har kundu práta saman við á ein øðrvísi og óformligan hátt, 
enn tey annars eru von við. Fakfelagsarbeiðið snýr seg jú eisini 
um mangt annað enn sáttmálasamráðingar.

Forkvinnan í Starvsmannafelagnum er serliga fegin um, at 
tað vóru so mong ung, sum komu á bás felagsins og sýndu 

áhuga fyri tí tilfari, sum har var. Og spurningar trutu ikki. Hon 
dylur ikki fyri, at áhugin millum ung fyri faksfelagsarbeiði hevur 
ikki verið hin størsti. Hvørki her hjá okkum ella í londunum 
uttan um okkum, so her hómar hon glottar framman stavn. 
Felagið er sera áhugað at fáa ungfólk á tal, og til tess høvdu 
tey eisini gjørt ein serligan faldara, sum greiðir frá ymiskum 
viður skiftum i fakfelagsarbeiði og hvønn týdning limaskapur 
í einum fakfelagi hevur. Í nevndini hava tey mangan umrøtt 
hvussu tey best kundu fáa tey ungu á tal. Ein møguleiki er at 
fáa loyvi til at vitja eldru skúlaflokkar í fólkaskúlanum eins 
væl og miðnámsskúlarnar, sigur Selma.

Á fólkafundinum hesaferð náddu tey í Starvsmanafelagnum 
ikki at skipa fyri øðrum tiltøkum enn luttøku við einum bási, 
men tað verður ivaleyst gjørt næstu ferð fólkafundur verður. 
Tá ætlar felagið so avgjørt eisini at vera við, sigur forkvinnan, 
sum annars eisini luttók á onkrum pallborðsfundi.

FÓLKaFundurin

Starvsmannafelagið  
við á fólkafundinum

– Fólkafundurin var eitt gott høvi at kunna 
um okkara virksemi og svara spurningum frá 
teimum mongu vitjandi, sigur forkvinnan í 
Starvsmannafelagnum
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At tiltakið „Í menniskjum góður tokki“, saman við øðrum 
hjálpartiltøkum, hevur fingið so góða undirtøku, sigur ikki so 
lítið um at tað eru fólk, sum eru rættiliga illa fyri fíggjarliga og 
sum hava hjálp fyri neyðini. Men, sum í so mongum øðrum 
førum, tá tað snýr seg um hagtøl, eru eingir neyvir upplýsingar 
at halda seg til enn einstakar persónligar frásagnir og gitingar.

Hetta fekk løgtingið at heita á Hagstovuna um at fáa 
nøkur tøl á borðið, soleiðis at ein greiðari mynd kundi fáast 
av hvussu til stendur hjá føroyskum húskjum. Hagstovan 
legðist ikki á boðini, og í fjør almannakunngjørdi Hagstovan 
eina hagtalslýsing av inntøkuviðurskiftunum hjá borgarunum 
í Føroyum. Hendan lýsing bygdi á inntøkurnar fyri 2009, og 
árið eftir var sama kanning endurtikin, og ætlanin er at halda 
fram komandi árini.

Í kanningini mátar Hagstovan peningainntøkurnar hjá 
borgarunum og húskjum. Talan er um løn fyri arbeiði og vinn-
ing frá egnum virki, veitingar frá tí almenna, so sum eftirlønir, 
dagpeningur, rentustuðul og lestrarstudningur. Harafturat 
ognarinntøka, so sum rentuinntøkur, virðisbrævainntøkur 
og aðrar kapitalinntøkur.

Hesi tøl vísa, at miðinntøkan brutto, tá allir føroyingar, 15 
ár og eldri, eru roknaðir við, var í 2010 stívliga 212.000 krónur 
í mun til slakar 210.000 krónur árið fyri.

í fátækraváða
Sambært Hagstovuna er mest brúkta aðalmát fyri fátækt, 
hvussu stórur partur av borgarunum, sum eru í fátækraváða 
ella á enskum „At Risk Of Poverty“. Tey sum eru í fátækraváða, 
er tann parturin av fólkunum, sum hava minni inntøku 

enn 60% av miðinntøkuni. Tað er tó ikki givið, at júst hesin 
parturin av borgarunum veruliga er fátækur, men kortini 
mest sannlíkt, at hesi eru ringast fyri í landinum. Hagstovan 
ger eisini vart við, at talan er um relativt fátøk, sum merkir, 
at hesi hava ikki somu peningaliga møguleikar sum onnur.

Høgni P. Vilhelm, sum hevur staðið fyri kanningini, sigur, 
at talan er um eina inntøkukanning, sum gevur okkum fakta 
um inntøkuviðurskiftini í Føroyum. Spurdur um hugtakið at 
vera í fátækraváða sigur hann, at hetta fátækramarkið er tað, 
sum aloftast verður nýtt altjóða, tá fátækt verður umtalað. 
Eitt nú tá „fattigdom“ ella „børnefattigdom“ verður lýst í 
Danmark, so er tað hetta mát sum verður nýtt. Spurdur víðari, 
um hann vil siga, at teir Føroyingar, sum eru undir roknaða 
fátækraváðamarkinum, veruliga eru fátækir, so veit hann 
sjálvandi ikki hetta at siga, tí hvat er tað at vera „veruliga 
fátækur í Føroyum“ – tað er ikki staðfest enn. Men tað er 
einki at ivast í, at tey, sum eru undir hesum markinum, eru 
relativa nógv verri fyri at gera sær dælt av øllum teimum 
nýtslumøguleikunum, sum standa teimum í boði.

Støk ringast fyri
Í kanningini hjá Hagstovuni verður ikki lagt so nógv í týdn ing-
in av inntøkuni hjá hvørjum einstøkum borgara, men heldur í 
samlaða húskinum, sum hann ella hon er partur av. Hetta gevur 
eina sannari mynd av nýtslumøguleikunum. Tað kann jú vera, 
at ein persónur í húskinum hevur eina lítla inntøku, men býr 
saman við einum við stórari inntøku. Sostatt hevur samlaða 
húskið, hóast íkastið hjá persóninum við lítlu inntøkuni er 
rættiliga avmarkað, eina rættiliga stóra samlaða inntøku. Tí 

innTØKuKanning

Støk við smærri børnum 
eru ringast fyri

Mangt hevur í longri tíð bent á, at tað eru fólk 
í Føroyum, sum eru illa fyri f íggjarliga, men tøl 
fyri hvussu til stendur, hava ikki verið til taks. 
Nú hevur Hagstovan sett spón í greytin og 
gjørt eina inntøkukanning
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verður hildið, at inntøkan hjá húskinum er betra mátið fyri 
vælferðini enn inntøkan hjá einstaklinginum sjálvum.

Hagstovan roknar eftir hugtakinum javnvirðis miðinntøka. 
Um hetta hugtak sigur Hagstovan:

Javnsvirðisinntøka er ein vektað inntøka, sum verður 
roknað fyri at kunna sammeta nýtslumøguleikarnar í húskj-
unum, óheft av stødd og samanseting á húskjum.

Eitt stórt húski má hava størri inntøku enn eitt minni húski 
fyri at hava somu nýtslumøguleikar, tað kostar jú meiri at 
føða og klæða eitt stórt húski enn eitt minni húski. Men tað 
eru eisini stórrakstrarfyrimunur at liva í einum stórum húski. 
Tað er ikki soleiðis, at um eitt húski er fimm fólk, so hevur tað 
brúk fyri øllum fimmfaldað (td. av elorku, hvítvørum, osfr.) 
í mun til ein stakan persón og soleiðis er ikki neyðugt, at tað 
stóra húski hevur somu miðalinntøkuna fyri hvørt fólk, sum 
tann staki, fyri at hava somu nýtslumøguleikar.

Miðinntøkan er tann mittasta inntøkan. Helvtin av borg
ar unum hevur størri inntøku og helvtin minni.

Inntøkukanningin vísir heilt greitt, at stakir uppihaldarar við 
smábørnum, eru nógv ringast fyri. Í bólkinum støk við yngsta 
barninum millum 0 til 5 ár eru 752 fólk. Av teimum eru ikki 
færri enn 428 ella 56,9 prosent, í fátækraváða. Næst teimum 
ringast fyri er bólkurin støk við ongum barni, og støk, har 
yngsta barnið er millum 6 og 17 ár, har ávikavist eru 26,5 og 
29,7 prosent í fátækraváða. Allir aðrir bólkar eru munandi 
betri fyri. Samanlagt fyri øll húski í Føroyum eru 3.868 fólk 
ella 8,2 prosent hildin at vera í fátækraváða.

Fjølmentasti aldursbólkurin í fátækraváða eru tey, sum eru 
farin um tey 67 árini. Í hesum bólki eru uml. 1000 fólk, ella 
sløk 18 prosent, í fátækraváða. Í tali eru tey kortini færri enn 
børnini og tey ungu upp til 17 ár, har eru 1.164 í fátækraváða. 
Børn og ung upp til 17 ára aldur eru eisini lutfalsliga langt 
undir markinum fyri fátækraváða.

fleiri kvinnur
Í flestu aldursbólkum eru fleiri kvinnur enn menn í fátækra-
váða. Størstur er munurin í aldrinum 18 til 24 ár, har nærum 
tvífalt so nógvar kvinnur sum menn eru í fátækraváða. Einki 
verður sagt um orsøkirnar, men hugsast kann, at fleiri kvinnur 
enn menn eru undir útbugivng, og eru tí ikki í sama mun í 
lønandi vinnu. 

Í elsta bólkinum, fólk frá 67 og eldri, eru 21 prosent av kvinn-
um í fátækraváða og 13 prosent av monnum í somu støðu.

ringast sunnanfyri
Hyggja vit eftir inntøku og fátækraváða ymsastaðni í landinum 
finna við lægstu inntøkurnar sunnan fyri Skopunarfjørð.

Í 2010 er javnvirðis miðinntøkan í Suðurstreymoyar sýslu 
7 prosent hægri enn tann í Vágum, har hon er næsthægst, og 
16 prosent hægri enn tann í Sandoyar Sýslu, har miðinntøkan 
er tann lægsta í landinum. Vága, Eysturoyar, Norðoyar og 
Norðstreymoyar sýslur hava áleið somu miðinntøku, meðan 
Sandoyar og Suðuroyar sýslur liggja í lægsta endanum. Tað 
er bert í Norðoyar og Suðuroyar sýslu, at eyðsýndur vøkstur 
er í inntøkunum millum 2009 og 2010. Størsta broytingin er 
fallið í inntøkum í Sandoyar sýslu frá 2009 til 2010.
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innTØKuKanning

Borgarar í fátækraváða í Føroyum telja 8,5 prosent í 2010. 
Í Suðurstreymoyar, Eysturoyar og Norðurstreymoyar sýsl-
um er parturin nakað minni. Fátækraváðin í tveimum sýsl-
um, Sandoyar og Suðuroyar sýslum, er munandi hægri 
enn í landium annars, við ávikavist 15 og 13 prosentum av 
borgarunum. Frá 2009 til 2010 minkar fátækraváðin í sýsl-
unum yvirhøvur, og er størsta minkingin í Suðuroyar, Vága 
og Norðoya sýslum. Hesar sýslur hava eisini framgongd, tá 
talan er um mið javnvirðisinntøkur.

føroyar best fyri
Sambært kanningini hjá Hagstovuni eru fáir borgarar í Før-
oyum undir markinum fyri fátækraváða samanborið við ES 
lond. Tað vísir talvan niðanfyri:

Viðmerkjast skal, at inntøkukanningin er gjørd eftir altjóða 
leisti og soleiðis sambærlig við onnur lond.

Høgni P. Vilhelm sigur, at kanningin, sum Hagstovan 
hevur gjørt, er eitt av mongum parametrum at viðgera tílíkar 
spurningar. Høgni P. Vilhelm sigur, at tey við kanningini hava 
gjørt lítið av at gera metingar út frá úrslitunum. Tað kundið 
verið rættiliga upplagt fyri eitt nú samfelagsgranskarar at 
granska meira í, heldur hann.
(Kelda: Hagstovan)

miðinntøka
Miðinntøkan er tann mittasta inntøkan. Helvtin av 
borgarunum hevur størri inntøku og helvtin minni

fátækraváði (risk of poverty)
Parturin av fólki í fátækraváða er sambært ES mátinum 
tann parturin av fólkunum, sum hevur minni inntøku 
enn 60% av medianinntøkuni.

Javnvirðisinntøka
Javnvirðisinntøka er inntøka, tá atlit eru tikin til talið 
av vaksnum og børnum í húskinum.

Húski
Eitt húski er ein ella fleiri persónar, sum liva og virka 
saman á sama bústaði.
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Tað er ymiskt hvat vit meta um hvønn einastandandi sátt-
mála, sum verður undirskrivaður ella hvat fekst burturúr 
hvørj um einastandandi verkfalli. Og tað vil so vera. Men 
hyggja vit gjøgnum tíðina er einki at ivast í, at fakfeløg hava 
ein týðandi leiklut fyri hvønn einstakan og fyri arbeiðstakara-
fjøld ina yvirhøvur.

Tað er ikki ein sjálvfylgja, at vit hava tey rættindi, ið vit 
hava, at viðurskifti verða regulerað og dagførd, men tað er 
áhaldandi arbeiði, sum gjøgnum tíðina verður gjørt fyri at 
hava virðilig arbeiðsviðurskifti.

Hetta áhaldandi arbeiði hjá fakfeløgum er ikki bara gagnligt 
fyri arbeiðstakarafjøldina ella einstaka limin, men er neyðugt 
fyri samfelagið, skal tað hava eina framtíð í javnvág.

Síggja vit fyri okkum eitt samfelag, ið spruttar av orku og er í 
menningi, ja so er fortreytin at fólkið trívist og hevur livilíkindi.

Tað eru grundleggjandi virðir, ið gera okkum eydnurík, 
og kunnu hesi ikki gerast upp í krónum, men tað er ein 
sannroynd, at vit mugu gjalda við krónum fyri nógv av tí, ið 
er neyðugt fyri at liva, og tað eru tær fortreytir, sum skulu 
skipast soleiðis at vit hava møguleika og orku at stríðast fyri í 
felag at byggja okkara samfelag, har rúm er fyri okkum øllum.

Vit hava ymiskar førleikar og ymiskan áhuga og eru ymisk 
av lyndi, men vit hava øll ynski um at vera við og gera mun, 
og tað er bert í ymiskleika og í felag, at vit megna at skapa 
eina framtíð og eitt samfelag, sum er í framdrift.

Tí er tað avgerandi neyðugt, at okkara samfelag og viður-
skifti verða skipað soleiðis, at vit gagnnýta tilfeingi, vitan og 
førleikar og virðismeta hvønn einstakan og soleiðis røkka 
høgum málum fyri landi og fólki, ið her velur at liva sítt lív.

Vit eiga ikki at dríva rovdrift ella leggja okkum á yvirflóðina, 
men lata øll sleppa framat at gera mun at byggja land okkara 
á burðadyggan hátt.

Vit síggja at kapitalur og sjálvsøkni einsamalt hava spælt 
fallit, og tí er tað neyðugt at vit saman taka ábyrgd og í felag 
skapa tað samfelag, ið er í menning.

Vit hava so dýrabær virðir og nógvar møguleikar her í 
landinum, at um vil velja at fanga hvønn annan uppá tað 
góða og brúka møguleikarnar og ikki læsa okkum í botnlinjur, 
men hyggja eftir sosialkapitalinum eisini, tá fara vit at síggja 
eitt eydnuríkt samfelag, eitt samfelag í javnvág sum spruttar 
av orku og gleði, har fólkið vil vera og eitt land í menning.

nevndarLiMur SKrivar

tað er ikki ein sjálvfylgja, men  
ein fylgja av at standa saman

Nú vit aftur eru har, at sátt mála-
skeiðið er um at vera runn ið, 
møguliga nýggjur sátt máli er 
undirskrivaður, ella ikki. 



18 STARVSBLAÐIÐ   |   2012

Orð: Tórfinn Smith

– sigur Jens Albert Simonsen, 
sum hevur verið fót bólts-
dómari í bestu deildini sein-
astu 20 árini og í 12 ár eisini 
virkað sum altjóða dómari

Ítrótturin hevur frá barnsbeini havt 
hansara stóra áhuga. Hann var ikki meira 
enn átta ára gamal, tá hann fór at spæla 
badminton og fótbólt, og hann hevur 
verið virkin leikari í øllum ung dóms-
deild unum í fótbólti á heima liði sínum 
MB. Umframt at vera virkin fót bólts-
leikari dømdi hann eisini onkran dystin. 
Talan er um Jens Albert Simonsen.

– Mær dámdi væl at spæla fót bólt, 
men tá eg kom at spæla í vaksna manna-
deild ini ásannaði eg, at eg neyvan fór 
at teljast millum frægastu leikararnar. 
So eftir hálvt ár í vaksnamannadeildini 
gavst eg at spæla, samstundis sum døm-
ingin vant uppá seg. Og tað dámdi mær 
sera væl, sigur Jens Albert, sum heldur, 
at áhugin fyri at døma komst kanska 
eisini frá pápa hansara, sum var virkin 
fótbóltsdómari frammanundan.

góður felagsskapur
Spurdur um hvat tað er, sum ger tað 
so spennandi at døma, er Jens Albert 
skjótur at svara: Felagsskapurin millum 
dómararnar.

– Vit eru ikki so nógvir í tali, einir 
hálvthundrað, og flestu okkara savn ast 
fleiri ferðir um árið, umframt um viku-
skiftini í sambandi við dystir. So leiðis er 
ein framvegis virkin í fótbólti, men bara 
á ein heilt annan hátt enn ein var sum 
aktivur leikari, sigur Jens Albert, sum 
tók prógv sum dómari í 1991 og byrjaði 
at døma í bestu deildini tvey ár seinni. 
Og tað ger hann framvegis.

Krøvini til dómararnar eru rættiliga 
nógv broytt seinnu árini. Áður var tað 
so, at liðini høvdu ábyrgdina av at fáa 

dómara til vega, men seinni hevur FSF 
tikið sær av tí og ger av hvør skal døma 
hvønn dystin. Hetta er galdandi bæði 
fyri dómaran á sjálvum vøllinum og teir 
á báðum síðulinjunum, og tað er sum 
linjudómari, at Jens Albert sum oftast 
hevur sína uppgávu. Sum hann sjálvur 
sigur, so hevur hann pappírini at brúka 
floytuna, men ikki tær drúgvu royndirnar.

Tað er, sum vera man, týdningar-
mikið at dómararnir fylgja við hvat 
hend ir í fótbóltsheiminum. Teir luttaka 
tí á skeiðum á hvørjum ári, har teir 
gjøgnum ganga ymiskt tilfar frá eitt nú 
Fót bólts sambandinum eins og frá UEFA 
og har aftrat, og ikki av minsta týdn-
ingi er at dómarar práta sínámillum 
um praktiskar royndir hvør hjá øðrum. 
Jens Albert sigur, at stórur dentur 
verður lagdur á, at dómarar døma so 
eins sum gjørligt. Millum krøvini, sum 

sett verða dómarum er, at teir heilsuliga 
skulu vera væl fyri. Fleiri rennitestir 
eru á hvørjum ári, umframt at FIFA 
eisini krevur læknaváttan frá teimum, 
ið døma altjóða dystir. 

Samskiftið millum dómararnar
Tað er sjálvandi umráðandi, at sam-
skift ið, millum dómaran á vøllinum og 
teir báðar við vøllin, er so gott sum 
gjør ligt, og til tess er leinkjan, teir hava 
um høvdið, til stóra hjálp, sigur Jens 
Albert. Hetta hevur verið vanligt uttan-
lands eina tíð, og í ár eru føroysku dóm-
ar ar nr í fremstu deildini eisini farnir 
at nýta hetta tráðleysa samband til at 
samskifta sínámillum. Jens Albert sigur, 
at hetta amboðið ger mangan tað, at 
ivamál kunnu avgreiðast í somu løtu, 
okkurt er hent eins og til ber at fyri-
byrgja onkrar óhepnar hendingar. Hann 

„eFTir arBeiÐdSTÍÐ“

dómari má ikki  
vera smásárur

Frá vinstru, Regin Egholm, Eiler Rasmussen og Jens Albert 
Simonsen til reiðar at døma eina unglingafinaluni.
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leggur aftrat, at sum oftast eru dómari 
og linjuverji samdir, men onkur tví-
støða kann sjálvandi eisini koma fyri, 
og so hevur dómarin seinasta orðið. Og 
soleiðis skal tað vera.

ikki smásárur
– Sum dómari ella linjuverji skalt tú ikki 
vera smásárur, tí tað er minni enn so altíð, 
at áskoðarar eru samdir við dømingina. 
Tá kunnu skolurnar regna niður yvir 
linjuverjan, sum er nær mast ónøgdu 
áskoðarunum, men tað eigur tú ikki at 
taka tær tykni av. Gerst tú tað, heldur tú 
ikki leingi sum dóm ari, sigur Jens Albert, 
sum heldur, at rættiliga stórur munur er á 
at døma í Føroyum í mun til uttanlands. 
Her hjá okkum eru viðurskiftini smá, og 
tú hittir mangan bæði leikarar og áskoð-
arar í gerandisdegnum. Hetta kenna 
út lendskir dómarar ikki til og hava eisini 
mangan borið upp á mál, júst hesi serligu 
viðurskifti í mun til tað, teir eru vanir við.

Tað kann Jens Albert eisini tosað við 
um, tí hann hevur verið altjóða dómari, 
ella rættari sagt linjuverji, sein astu 12 
árini. Hesi árini hava verið ógvu liga 
upplivingarrík, m.a. tí at tú á hendan hátt 
er komin víða um og hevur vitjað lond, 
sum tú neyvan var komin til sum vanligt 
ferðafólk, sigur Jens Albert sum heldur, 
at sjálvir dystirnir eru ikki so nógv 
øðrvísi burtursæð frá munandi størri 
ferð yvir leikgongdina. Aðalmunurin 
við dømingini er, at tú kennir hvørki 
leikarar ella áskoðarar, og teir kenna 
ikki teg, og leikarar góðtaka í størri mun 
avgerðirnar hjá dómaranum. Tað ger 
seg eisini galdandi, bæði tá føroysk lið 
leika uttanlands, og tá útlendsk lið koma 
higar at leika móti føroyingum.

– Hesi mongu árini sum dómari 
hava verið bæði gevandi, avbjóðandi og 
spennandi, og eg havi ongar ætlanir um 
at gevast. Ikki enn í hvussu er, sigur Jens 
Albert Simonsen, sum, eftir arbeiðstíð, 
er gamal í garði sum fótbóltsdómari.

Seinasta árið hevur Danmark havt formansskapin í NSO – Nordiske Stats-
tjene stemenns Organisation – og var eisini vertur fyri árligu ráðstevnuni í ár.

Fyri Starvsmannafelagið luttóku Selma Ellingsgaard, Katrin Joensen, Svend 
Åge Seloy og Anna Johannesen. Á NSO-ráð stevnum luttaka eisini norð ur lendsku 
arbeiðsgevararnir, og føroyska umboðið var Snorri Fjallsbak, stjóri á Lønardeildini. 

Fíggjarkreppan í Europa setti dám á temaið á ráðstevnuni. Tveir fyri lestra-
hald arar umrøddu hana eisini – danin Per Kongs høj Madsen, sum hevði fyri-
lestur undir heitinum „Kris en og arbejdsmarkedet – hvad kan EU og Norden 
stille op“ og sviin Bjørn Elmbrandt, sum fyrr í ár skrivaði bókina Europas 
Stål bad, røddi um „Eurokrisen och demokratin“.

Hetta vóru tveir sera áhugaverdir fyrilestrar um m.a. hvussu hart fíggj ar-
kreppan hevur rakt í EU-londunum Grikkalandi, Spania, Portugal, Írlandi v.m. 
Tað er eingin loyna, at tað eru stórir mentanarligir og demokratiskir skilnaðir 
mill um londini í Suðureuropa og okkum, serliga hvussu vit hava skipað okkara 
væl ferð ar samfeløg. 

Umframt fyrilestrarnar, so hevði hvørt land sítt tema, sum tey greiddu frá 
og síðani fingu respons uppá frá luttakarunum. 

Áhugavert var at hoyra frá okkara systurfeløgum í hinum norðanlondunum 
m.a. frá SFR í Íslandi, sum setti spurningin, hvønn leiklut fakfeløgini skulu 
spæla í mun til menning av almennum tænastum. Greitt var frá tænastum, 
sum fak feløg ini í 3-partasamráðingum við almenna og privata arbeiðs gevaran, 
hava fingið stáplaðar uppá beinini – m.a. ein Re habi lit er ings grunn, sum 
hevur til uppgávu, at taka hond um starvs fólk, sum verða rakt av sjúku, so tey 
varðveita tilknýtið til arbeiðs marknaðin, umframt útbúgvingargrunnar, sum 
stuðla eftir útbúgvingum.

YS-stat í Norge hevði valt at seta fokus á „det grænseløse arbejdsliv“, har 
skilnaðurin millum arbeiði og frítíð verður alt meira flótandi, eitt nú við heima-
arbeiðs plássum, har arbeiðsgevarin letur starvsfólkunum teldu og smartphone. 
Víst varð til kanning, sum vísir, at 32% vóru kontaktað av arbeiðsgevaranum 
hvønn dag eftir arbeiðstíð. Hetta er ein trupulleiki sum vindur uppá seg, at 
starvs fólk hava ilt við at seta mark fyri, nær tey ikki skulu taka telefon og lesa 
teldu postar eftir arbeiðstíð og harvið leingja um arbeiðsdagin, uttan at hetta 
verður kompenserað afturfyri. 

Starvsmannafelagið greiddi í sínum uppleggi frá stóru broytingunum í okkara 
skatta- og pensjónsviðurskiftum, sum eru við til at grava djúpar gjáir millum rík 
og fátøk, og vísti á tær avleiðingar hetta kemur at hava fyri føroyska samfelagið. 
Víst var eisini á demografisku avleiðingina av fólkafráflytingini higartil og uppá 
longri sikt, við metlágum burðaravlopi, fráflyting og manglandi tilflyting av 
ungdómi eftir loknan lestur.

Formansskapurin í NSO gongur uppá skift millum londini og komandi ár 
hevur Noreg formansskapin í NSO.

nSo-ráðstevnan 
á kursusstaðnum  
klinten í rødvig  
í døgunum 3. til  
6. sept. 2012. 
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