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Stórur spenningur -  Ársins virki kosið í dag

Í dag verður árligi Vinnudagurin hildin í Norðurlandahúsinum og er eitt av 

hæddarpunktunum Ársins virki. Hetta er 13. árið, at Vinnuhúsið skipar fyri tí 

so vælumtókta og væl vitjaða Vinnudegnum. Fyrstu ferð var í 2000. Hesar 

fyritøkur hava vunnið heitið Ársins virki -  2000 Havsbrún 2001 Tórshavnar 

Skipasmiðja 2002 Vónin 2003 Vaðhorn 2004 Reyni Service 2005 Faroe Marine 

Products 2006 Thor 2007 Eik Banki 2008 ArtiCon 2009 Bakkafrost 2010 Tavan 

2011 Vónin Spennandi verður at frætta, hvør fær heiðurin í ár. Ilt er at meta 

um hetta, tí uttan iva eru mong í boði. Her eru nøkur, sum kundu verið í 

uppskoti, tó at vit als onga vitan hava um hetta -  Varðin Pelagic, Atlantic 

Airways, Skansi Offshore, Guðrun & Guðrun, Føroya Tele, KJ Hydraulik og 

Atlantic Petroleum. Umframt at velja ársins virki, verður eisini kosið ársins 

átak. Endamálið við hesum tiltøku er at menna vinnuligan hugburð og økja 

um virðingina fyri vinnuni hjá myndugleikum og borgarum. Endamálið er 

eisini at geva virkjum, sum á einhvønn hátt hava klárað seg væl, eitt 

herðaklapp og treysti til at halda fram á somu kós. At velja Ársins Virki er 

framhaldandi ein týdningarmikil partur av Vinnudegnum. Til at velja Ársins 

Virki situr ein dómsnevnd, ið er vald av nevndini í Føroya Arbeiðsgevarafelag. 

Umframt at leggja dent á fíggjarlig úrslit seinastu árini, hyggur dómsnevndin 

eisini eftir, um fyritøkur hava víst framfýsni og áræði á ymiskum økjum, og 

um hetta hevur viðført menning og vøkstur av fyritøkuni. Hetta kann t.d. vera 

viðvíkjandi framleiðslu, útflutningi, útbúgving ella vøru- og tænastumenning. 

Umframt heiðurin fær Ársins Virki eina serliga standmynd, ið er gjørd til 

endamálið. Talan er um eina standmynd stoypta í bronsu. Ársins Virki hevur 

verið kosið á hvørjum ári, meðan Ársins Átak hevur verið kosið, tá mett hevur 

verið, at fyritøka ella persónur hava gjørt eitt serligt átak, ið kann gagna 

vinnuligum framburði. Hetta kann vera eitt einkult átak, men kann eisini vera 

arbeiði, sum er gjørt í longri tíð. Sama dómsnevnd, sum velur Ársins Virki, 

velur Ársins Átak. Fyri Ársins Átak verður latin ein minni standmynd, sum er 

eitt V úr stáli við búmerkinum hjá Føroya Arbeiðsgevarafelag graverað í. 

Skráin fyri Vinnudagin er annars fjølbroytt. Sí grein niðanfyri. Tað verður 

annars Johan Dahl, landsstýrismaður í vinnumálum, sum fer at seta 

Vinnudagin. Mynd Í fjør varð Vónin kosið Ársins virki. Her heilsar stjórin á 

Vónini, Hjalmar Petersen uppá stjóran á ONS og fyrrverandi borgarsstjóran í 

Stavanger, Leif Sevland. Aftanfyri Gunnbjørn Joensen, stjóri á Thor, sum 

gjørdist Ársins virki í 2006. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller
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