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Nevndin í Arbeiðsgevara-

Virðisbrævamarknaðurin:

Funnið samstarvsfelaga felagnum heldur fram
– Tann tekniski parturin
verður klárur í ár. Vit kunnu
nú fáa ein marknað, men tað
er framvegis soleiðis, at vit
ikki hava nøkur viðisbrøv,
sigur Sigurd Poulsen,
fyribilsstjóri fyri
Virðisbrævamarknað Føroya

Allir tríggir nevndarlimirnir í Føroya
Arbeiðsgevarafelag,
sum stóðu fyri vali,
vórðu afturvaldir á
aðalfundinum
fríggjadagin
AÐALFUNDUR
Jan Müller

Virðisbrævamarknað
ur Føroya hevur
funnið ein
samstarvsfelaga í
Íslandi. Nú er næstan
klárt at fara ígongd,
men enn resta
virðisbrøvini í
VIRÐISBRØV
Heri á Rógvi
Tað er sum við hønuni og
egginum. Vit hava í Føroyum ein virðisbrævamarknað, sum bíðar eftir virðisbrøvum. Eisini eiga vit
fyritøkur, sum bíða eftir
einum virðisbrævamarknaði við at gera virðisbrøv.
Tað er mestur heldur ikki
orðini Virðisbrævamarknaður í Føroyum, sum fáa
tey flestu til at detta av stólinum. Flest øll munnu sita
spyrjandi, tí tað er ikki
nógv, tú hoyrir um hendan
góða marknað.
Virðisbrævamarknaður
Føroya (VMF) varð stovnaður 7. november 2000.
Partaeigararnir eru býttir í
fýra bólkar: fyri útgevarar,
fyri íleggjarar, fyri meklarar og fyri myndugleikar.
Endamálið er sum navnið
sigur, at reka virðisbrævamarknað fyri føroysk virðisbrøv í samstarvi við annan marknað. Hetta við einum øðrum marknað er eisini nakað nýtt. Á aðalfundi
4. juni varð hetta lagt afturat viðtøkunum.
Samstarvsfelagið er eisini ein nýggjheit. Talan er
um VerðbréfaÞing Íslands,
sum leysliga verður umsett
til Virðisbrævamarknaður

Íslands.
Fyribilsstjóri fyri føroyska virðisbrævamarknaðin er Sigurd Poulsen.
Hann vónar, at teir kunnu
fara í holt við at virka innan
hetta árið er runnið.
– Tann tekniski parturin
verður klárur í ár. Vit
kunnu nú fáa ein marknað,
men tað er framvegis soleiðis, at vit ikki hava nøkur
viðisbrøv, sigur Sigurd
Poulsen.
Hetta stigið við at finna
ein samstarvsfelaga er at
meta sum eitt týðandi stig.
Sigur Poulsen, sum til
dagligt er stjóri í Landsbankanum, sigur seg kunnu
staðfesta, at áhugin framvegis er til staðar fyri virðisbrævamarknaðinum. Eisini hevur marknaðurin
fingið góðar sømdir í
nýggja samgonguskjalinum.
Fyribilsstjórin nevnir eisini, at ein partur av fyrireikingunum er at skipa soleiðis fyri, at talan verður
elektronisk
virðisbrøv
ístaðinfyri pappírsbrøv, tí
hesi er dýrari at fáast við.

Samfelagsligan
týdning

Tað er heldur ikki at
undirmeta, hvønn týdning
tað fer at fáa fyri føroyskt
vinnulívið tá/um ein virðisbrævamarknaður verður
veruleiki.
– Tað vera heilt týðandi
broytingar. Fyritøkurnar
skulu til at hugsa øðrvísi,
og neyðugt verður eitt nú at
byggja upp álit við síðnar
partaeigarar, sigur Sigurd

Poulsen.
Eitt nú kann tað hugsast,
at tað ikki longur fer at
standa fyritøkum frítt at
boða almenninginum frá
ymsum, uttan at marknaðurin er kunnaður um hetta
áðrenn.
Sigurd Poulsen sær eisini, at fjølmiðlarnir fara at
geva hesum nýggja marknaðinum stóran ans við
sendingum og nógvari
umtalu.
– Í útlondum síggja vit,
at marknaðir av hesum slag
fáa nógvan umtala, og
nógvar sendingar verða
sendar um tílíkt. Tað er
hugsandi, at hetta gerst eitt
stórt millum almenningin
sum politikkur, sigur
Sigurd Poulsen.

Á aðalfundinum í Føroya
Arbeiðsgevarafelag seinasta fríggjadag stóðu tríggir
nevndarlimir fyri vali, og
vórðu allir afturvaldir.
Nevndin er sostatt tann
sama: Vilhelm M. Johannesen, Kristoffur Laksá, Leivur D. Michelsen, Bergur
Poulsen, Jóhan Páll Joensen, Magni Arge og Gudmund Mortensen. Eftir fundin skipaði nevndin seg við
Vilhelm M. Johannesen
sum formanni og Kristoffur
Laksá sum næstformanni
skrivar Vinnuhúsið á
heimasíðuni.
Í ársfrágreiðingin síni
segði formaðurin Vilhelm
Johannessen m.a.: – Fyri
føroysku vinnuna hava
seinastu árini verið merkt
av áhaldandi størri krøvum
um nýskapan og tillaging
av virkseminum. Og 2001
var ikki eitt undantak í so
máta. Hetta er ein natúrlig
fylgja av rembingunum í
umheiminum – altjóðagering og rúkandi tøknuligari
menning.
Gongdin er ein avbjóðing
fyri myndugleikarnar og
vinnuna. Karmarnir, sum
vinnan virkar undir skulu
helst vera støðugir, men
hinvegin mugu neyðugar
broytingar gerast alt eftir,
hvussu umstøðunar broytast. Vinnan krevur tí at
stinga út í kortið, um hon
skal hava ávirkan á kósina.
Arbeiðsgevarafelagið hevur tí eftir førimuni í farna

Vilhelm Johannessen afturvaldur til formann í Føroya
Arbeiðsgevarafelag

árið roynt at vera rødd
vinnurnar, bæði mótvegis
myndugleikum, politikarum, fakfeløgum, fjølmiðlum og samfelagnum sum
heild segði formaðurin.
FAG og Vinnuhúsið umboða í dag 673 virkir, sum
eru limir í feløgunum í
Vinnuhúsinum. Av hesum
eru 535 limir í Føroya Arbeiðsgevarafelag.
Farna árið hevur FAG
gjørt sáttmálar við flestu
løntakarafeløgini. Hesir
tryggja vinnuni støðug
lønarviðurskiftir eitt 2 til 3
ára skeið.
Vilhelm
Johannesen
segði, at tað tó má ásannast,
at í løtuni er lønarvøksturin
her á landi størri enn gott
er.
Hann vísti ananrs á, at

FAG hevur áhaldandi og
leypandi samskifti við
myndugleikar og politikarar, fyri at fáa broytingar í
lógum og reglum lagaðar til
veruleikan hjá vinnuni.
-– FAG hevur farna árið
veitt limum sínum víðtøkna
hjálp innan nógv ymisk
økir. Enn er tað serliga fyrispurningar innan sáttmálaog starvsfólkaviðurskiftir,
sum viga tungt. Men spurningar á øðrum økjum, sum
leiðslurnar berjast við, eru
vaksandi. Eisini hevur felagið farna árið skipað fyri
nøkrum kunningartiltøkum
og skeiðum serliga ætlað
limunum segði formaðurin
m.a. í frágreiðiningi.

Magne Arge formaður
í Oljuvinnufelagnum
FORMAÐUR
Jan Müller
Eftir at Oljuvinnufelagið
undir Føroya Arbeiðsgevarafelag hevði aðalfujd 2.
mai hevur nevndin nú havt
sín fyrsta fund og har skipaði hon seg við Magna
Arge sum formanni, meðan Gunvør Balle, Pam Offshore Service, er næstformaður. Hinir limirnir í
nevndini eru; Gunnbjørn
Joensen, Thor, Árni Joensen, Skipafelagið og Jákup
Mikkelsen, Kjølbro Heil-

Magne Arge formaður í
Oljuvinnufelagnum

søla. Tiltakslimur er Lassi
Borðoy, Atlantic Supply

Base. Hetta skrivar vinnuhúsið á heimasíðu síni.

