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Fyri 13. ferð verður aftur í ár skipað fyri Vinnudegi. 

 

Vinnudagurin er hátíðardagurin hjá føroysku vinnuni, har umboð úr vinnuni savnast til 

áhugaverdar fyrilestrar og spennandi kjak. Norðurlandahúsið er aftur í ár karmur um 

Vinnudagin, har vinnan kann fáa íblástur til framtíðar virksemi umframt at møguleiki er at 

hitta kundar, veitarar og samstarvsfelagar í óformligum umhvørvi. 

 

Hesaferð er partur av skránni halgaður lutvíst nýggju føroysku vinnuni, frálandavinnuni, 

har vit hava sæð gomul fiskivinnureiðarí leggja um til olju- og frálandavinnu, eitt nú Thor 

og Skansi. Seinast eisini Krúnborg. 

 



Vinnuhúsið, sum skipar fyri Vinnudegnum, hevur valt at gera skjótt vaksandi 

frálandavinnuna til part av tiltakinum og hevur í tí sambandi bjóðað eitt av teimum kendu 

norsku vinnulívsfólkunum, sum hava verið partur sjóvinnumenningini í Norra. Tað er Geir 

Johan Bakke, forstjóri í Havyard Group, sum m.a. hevur bygt frálandaskipini hjá Skansi 

Offshore. Hann fer at greiða frá norska maritima tyssinum og fer at meta um 

møguleikarnar fyri Føroyar í hesum høpi. 

 

Eisini fer forstjórin í stóru donsku fyritøkuni Toms Gruppen, Jesper Møller at halda 

fyrilestur um menningina av kappingarstyrkini hjá næstan 100-ára gomlu fyritøkuni við 

atlitið til tað siðbundna og tað nýggja. 

 

Seinasti fyrilesturin verður við Anitu Hoffer frá Grønlands Arbejdsgiverforening, sum fer at 

greiða frá virkseminum hjá CSR Greenland og at koma við ítøkiligum dømum um, hvussu 

CSR fer fram í Grønlandi. 

 

Kjak um skattanýskipan 

Aftur í ár er kjak á skránni á Vinnudegnum. Evnið hesuferð er skattanýskipanin, sum 

landsstýrið ætlar at fremja. Ætlanin er at lækka skattin á arbeiðsinntøku, samstundis sum 

inntøkugrundarlagið skal breiðkast, so at landið fær fleiri inntøkur. 

 

Við í orðaskiftinum verða Ben Arabo, stjóri í Atlantic Petroleum, Gudny Langgaard, stjóri í 

Vodafone og Kári Petersen, búskaparfrøðingur. Kjakinum fara Stefan í Skorini og Jón Brian 

Hvidtfeldt at stýra. Stigtakararnir vóna, at kjakið fer at geva bæði vinnulívsfólki, 

politikarum og vanligum borgarum nakað at hugsa um. 
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