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Íverksetarahúsið prógvað sítt virði
Nú Íverksetarahúsið skjótt fer at runda sín 6 ára føðingardag, kunnu vit
staðfesta, at húsið hevur prógvað sítt virði, segði Jógvan Skorheim,
borgarstjóri í Klaksvík, tá hann setti íverksetaradagin í Havn fríggjadagin.
Hann vísti á, at eitt slíkt hús var neyðugt tá, og verður uppaftur meiri neyðugt
í framtíðini, tí tað hevur so stóran týdning, at vit vinnuliga støðugt eru í
fremstu røð ikki minst tá ið tað snýr seg um uppvaksandi ættarliðið, at vit
sum samfelag eisini hugsa um tey og stuðla og eggja teimum at taka lut í
vinnulívinum. (NB - Sí eisini myndafrásøgn frá Íverksetaradegnum á portal.fo)
Vit geva Jógvani Skorheim orðið - Klaksvíkin ásannar tørvin á íverksetan Sum
borgarstjóri í Klaksvíkar Kommunu eri eg sera fegin um hetta høvið at siga
nøkur fá orð og seta Ársins Íverksetaradag 2013. Hetta er fimta árið, at
Íverksetarahúsið skipar fyri hesum átaki at bjóðar ein áhugaverdan dag, har
vit líta inn í framtíðina og velja at heiðra ársins íverksetara. Tað var 24. mai í
2007 á samkomu í býráðshøllini í Klaksvík, at fyrsta íverksetarahúsið í
Føroyum alment varð sett á stovn og byrjaði sítt virksemi. Hetta var úrslit av
einum hugskoti, har fleiri góðar kreftir saman Klaksvíkar Kommunu ásannaðu
tørvin á íverksetan. Frá fyrsta degi hava landsmyndugleikarnir tikið væl undir
við hugskotinum um eitt íverksetarahús her á landi, og beinanvegin frá byrjan
vóru bæði Innlendismálaráðið og Vinnumálaráðið góðir viðspælarar. Hetta vil
eg nýta høvið at takka landsstýrinum fyri og at landsstýrismaðurin í
vinnumálum framvegis raðfestir hetta týðandi virksemi høgt takk fyri tað.
Styrkja íverksetarar Endamálið við íverksetarahúsinum er at styrkja
íverksetarar við íverksetaraskeiðum á høgum fakligum og inspirerandi støði,
og at bjóða íverksetarum við lovandi virkisætlanum at byrja sínar fyritøkur í
leigaðum hølum í tí nýskapandi umhvørvinum í Íverksetarahúsinum. Nú
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havt í huga, tá ið tey hava lagt sítt virksemi til rættis, eitt nú við teimum sera
væleydnaðu kappingunum millum framhaldsskúla¬næmingar, sum hevur
verið nevnt íverksetara átakið SkúlaFM. Eingin ivi er um, at tað er rætt av
Íverksetarahúsinum eisini at satsa og arbeiða við at kveikja íverksetarahugin
millum skúlaungdómar, tí hetta hava vit livandi dømi um í sjálvari nevndini
fyri Íverksetarahúsið, sum er mannað av Niels Juul Arge, formanni og Óla
Kristian á Torkilsheyggi, nevndarlimi. Navia gott dømi um íverksetan Óla
Kristian, sum í 2011 varð valdur Ársins Íverkseti, er nevniliga eigari og stovnari
av tí í dag so væl kendu fyritøkuni Navia, sum eg í dag við loyvi frá Óla
Kristiani vil taka fram sum eitt sigandi dømi um týdningin av íverksetan. Á
heimasíðuni navia.fo verður greitt frá, at Navia varð stovnað tann 7. januar
2004 av Óla Kristian á Torkilsheyggi, og tað, sum er ikki minst áhugavert er, at
fyritøkan byrjaði sum ein skúlaverkætlan hjá Óla Kristani, har hann hevði gjørt
eina businessplan fyri eina nýggja og spennandi fyritøku, sum byggir sína
tilveru á fullkomuliga nýtt grundarlag. Óli Kristian trúði so nógv á sína
verkætlan, at hann gjørdi av at gerast lærlingur í sínari egnu fyritøku, og við tí
byrjaði hann fyritøkuna NAVIA. Henda fyritøka, sum av fyrstum byrjaði sum
ein skúlaverkætlan og síðani sum ein heilt lítil fyritøka, hevur nú kundar í 9
ymiskum londum, og leverar vørur til umleið 600 handlar kring heimin. Jú,
eingin ivi er um, at vit í einum heimssamfelag, sum broytist hvønn dag hava
tørv á at hugsa nýggjar vinnuligar leiðir, fyri at okkara góða
vælferðarsamfelag skal verða varðveitt og ment enn meira. Tað er fyrr blivið
nevnt, og eg havi hug at endurtaka, at tað í okkara grannalondum hevur víst
seg, at íverksetarahús uttan fyri tað almenna geva munandi betur úrslit enn
almennir stovnar. Tí er frá almennari síðu valt at stuðla hesum
íverksetarahúsum heldur enn at veksa um almennar stovnar. Hesi hús eiga tí
at verða stuðlað beinleiðis. Hetta er eisini umráðandi í Føroyum, so vit kunnu
virka fyri framhaldandi at verða eitt fólk við nýskapan. Íverksetarahúsið er ein
liður í hesari stremban, men framvegis liggur nógv arbeiði fyri framman at
náa á mál. Íverksetarahús í Klaksvík røkkur alt landið Sum borgarstjóri í
Klaksvík fegnist eg um, at Íverksetarahúsið liggur í og arbeiðir kring alt landið
út frá okkara kommunu, sum kann viðvirka til at kveikja íverksetan og skapa
menning kring alt landið ein landsstovnur, sum røkir allar Føroyar. Her hava
bæði nevnd og leiðsla fyri Íverksetarahúsið gjørt eitt miðvíst arbeiði við
tiltøkum, ið fevna um allar landspartar. Í nýggja húsinum, sum
Íverksetarahúsið nú heldur til í, eru umstøðurnar enn betri, og hevur
kommunan nú endaliga samtykt í ár at brúka 1,1 mió. fyri at betra enn meiri
um karmarnar hjá komandi íverksetarum. Tøkk til nevndina, Niels Juul Arge,
og Óla Kristian á Torkilsheyggi, nevndarlim, og Rana Nolsøe, sum frá byrjan av
hevur verið leiðari. Saman við dyggum vinnuligum stuðlum og við lógvataki
millum kommunu og land er tað eydnast, og tað skal framhaldandi eydnast at
varðveita og menna virksemið hjá Íverksetarahúsinum. Eg ynski tykkum øllum
vælkomin við vón um ein gevandi og hugnaligan dag. Við hesum orðum seti
eg Ársins Íverksetaradag 2013.
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