MISSIÓN
VISIÓN
VIRÐIR

Kveikjanin
Á starvsfólkadegi 27. november 2009 í
Sjónleikarahúsinum í Havn, var síðsta punkt á skránni:
“Menning í verki”, ein fyrilestur sum Hákun Djurhuus,
stjóri, helt fyri teimum gott 100 starvsfólkunum, sum
vóru møtt hendan dagin.
Hákun gav starvsfólkunum eitt lyfti. Lyftið var, at vit
skuldu fara undir at orða okkara missión, okkara visión og
okkara felags virðir, og at hetta arbeiði skuldi vera liðugt
innan summarfrítíðina í 2010.
Hetta eydnaðist eisini, takkað veri frálíkum samstarvi
millum leiðslu og starvsfólk við góðari og hollari
uttanhýsis ráðgeving.
Mælt verður øllum til at hava henda faldara liggjandi ella
hangandi á sjónligum staði á arbeiðsplássinum at hava at
kaga í, skuldu ivamál tikið seg upp.

Hví missión, visión og virðir?

Eitt og hvørt størri virki, sum arbeiðir á ein skipaðan og
framsøknan hátt við ætlanum, politikki og mannamanna
gongdum, hevur fyri neyðini at lýsa missión, visión og
virðir, soleiðis at fatanin av virkinum verður einsháttað.
SEV ynskir eisini á hendan hátt at vera ein oddafiskur
afiskur í
føroyska samfelagnum.
Hákun Djurhuus, stjóri
st

Leisturin
Fyrsta stigið
Leiðslan orðaði missión og visión. Hesar vórðu lagdar fyri
nevndina, sum tók undir við orðingunum. Missión og visión
vórðu send øllum starvsfólkunum sum grundarlag fyri
framhaldandi arbeiðinum við okkara felags virðum.

Annað stigið
Starvsfólkini orðaðu virðini, sum tey mettu hava týdning fyri seg
í arbeiðinum. Virðini vórðu raðfest og bólkað. Alt tilfarið varð
savnað og latið leiðsluni at arbeiða víðari við.

Triðja stigið
Leiðslan skipaði virðini, og starvsfólkini fingu høvi at viðgera
endaligu orðingarnar.

Fjórða stigið
Missión, visión og virðir verða sett í verk. Fyrsta tiltakið verður
fyriskipað á starvsfólkadegnum 4. juni 2010 í samstarvi við
“Coast Zone”. Við virðisorðingunum sum útgangsstøði verður
arbeitt við ymsum uppgávum.

1. stig
Missión og
visión verða
orðað

2. stig
Virðini verða
orðað, raðfest
og bólkaði

3. stig
Virðini verða
skipað

4. stig
Missión, visión
og virðir verða
sett í verk

...Vit skulu stýra eftir

stjørnunum
– ikki eftir ljósunum frá bilunum,
ið fara framvið...
Eitt tað mesta umráðandi at arbeiða við missión, visión og
virðum er, at tað gevur okkum øllum á SEV ein felags karm at
virka innanfyri. Tað ger okkum tilvitað um, hvat ið liggur í
okkara handlingum og máta at vera uppá.
Missiónin er okkara kjarnuuppgáva, grundin til at SEV er til.
ti
Visiónin sigur, hvussu vit røkja hesa uppgávu. Hon er okkara
mynd av, hvussu uppgávan verður røkt á besta hátt, og er tað,
vit stremba fram ímóti.
At arbeiða við virðunum snýr seg um, at vit verða samd um
virðini, hvat tey merkja, og hvussu tey ávirka okkara handlingar,
og at seta tey í verk. Vit skulu hava okkara virðisgrundarlag við í
øllum tí, vit takast við. Soleiðis skapa vit ein samanhang millum
tað, vit siga, tað vit gera og tað vit eru.
Oluffa undir Kletti, starvsfólkaleiðari

Missión og visión
Vit sótu seks fólk saman og skuldu orða missiónina og visiónina
hjá SEV. Seks so ymisk fólk við so ymiskum bakgrundum og so
ymiskum hugsanum.
Vit sótu øll við eini fatan av, at vit væl vistu, hvat missiónin og
visiónin hjá SEV eru – tað er jú eyðvitað. Kortini skuldi eitt
sindur av tíð til at koma fram til tær orðingar, vit øll hildu vera
tær røttu, og sum innihalda mestsum allar síður av, hvat SEV
er, og hvat vit skulu stremba eftir.
Fyri meg var tað eitt gott og jaligt upplivilsi at vera við til at náa
fram til endaligu orðingarnar – orðingar, sum vit øll vóru nøgd
við og samd um. Endamálið við hesi tilgongdini var nevniliga at
finna eitt felags mál, sum vit øll skulu hava í huga allatíðina í
okkara dagliga virki.

Annika F. Berg, HTU-leiðari
HTU

Missión

3

SEV tryggjar samfelagnum elmegi við høgari góðsku
fyri samhaldsfastan prís og á burðardyggan hátt.

Visión
SEV vil framhaldandi vera lívæðrin í samfelagnum.
Felagið vil ganga á odda í strembanini eftir at menna
eitt samfelag, sum byggir á egnar varandi
orkukeldur.

Vit stremba eftir:
- at hava lágar prísir, høga góðsku og høgt
tænastustøði
- áhaldandi at hava og menna eina vælvirkandi og
burðardygga elveitingarskipan, sum er í fremstu
røð millum elveitarar
- at varðveita og menna servitan og førleikar í SEV
við at hava avbjóðandi og góðar arbeiðsumstøður,
har trygd og trivnaður eru í hásæti

...at finna tey virðir, sum eru...

Virði er tað, ið gevur okkara handlingum meining. Okkara virðir
siga okkum, hvat er rætt og hvat er rangt, gott ella ringt, jaligt
ella neiligt.
Okkara felags virðir er okkara grundvøllur ella okkara grundlóg.
Tey eru avgerandi fyri, hvussu vit gera og uppføra okkum, og
hví vit gera og uppføra okkum, sum vit gera.
Arbeiðið við virðisorðingum tók støði í at finna fram til tey
virðir, sum eru, og sum gera SEV til tað, tað er í dag. Hvørji
virðir liggja aftanfyri tær avgerðir, ið tiknar verða? Hvørji virðir
liggja aftanfyri tey átøk, ið sett verða í verk? Hvørji virðir liggja
aftanfyri alt arbeiðið, ið gjørt verður?
Tað er umráðandi, at starvsfólkini seta orð á virðini, sum hava
týdning fyri tey í arbeiðinum. Virðini hava støði í og síggjast
aftur í okkara dagliga virki.
Við at seta orð á virðini, sum eru virkin, tá eitt hvørt gongur
væl, varð funnið fram til virðini, sum vit vilja føra víðari og
byggja okkara framtíð á.
Vit hava við hesum skapt okkum ein grundvøll at byggja
framtíðina á – eina grundlóg at virka eftir.

...havi lært at virða tað,
sum eg áður tók fyri givið...
Hugsaði: “Hvat nú?”. Eftir at hava sitið og lurtað, hvat hetta var
fyri nakað, helt eg, at hetta var spill av tíð. Men
en tá bólkurin, ið
eg var partur av, skuldi seta orð á virðini, var tað í grundini ikki
so lætt. Hetta tí, at nógv av tí, sum tú ger um dagin - til
t dømis at
samarbeiða og hava álit - hugsa vit ikki um í tí dagliga, so tað
ta
var í grundini torført at seta orð á tey dagligu virðini.. Men tað
ta
var sera stuttligt at hoyra dømi frá teimum í bólkinum og kunna
síggja nakað aftur, ið man ikki hugsar um í tí dagliga.
Eg havi lært at seta prís á nógv viðurskifti, ið tikin vóru fyri givið.

Karstin Hansen, arbeiðsmaður

Otto West, linjuformaður:

Læruríkt og
kveikjandi
Tá ið eg hoyrdi, at SEV hevði ætlanir um at orða missión,
visión og virðir, hugsaði eg: “Hava
Hava tey onki annað at gera?...
Gott er... tey um tað...hatta havi eg einki við at gera”.
”. So
kemur ein teldupostur, har sagt verður frá, at nú eru tey liðug
at orða missión og visión, og vilja tey hava starvsfólkini at orða
virðini. Tað fall ikki í góða jørð. Eg føldi meg noyddan at
fara...sum eitt gott fyridømi, men við ringum tannabiti.
Í byrjanini var mótviljin við yvirlutan, og uttan at vera vitandi
um tað, lurtaði eg bert við hálvum oyra, men so hvørt sum tað
gjørdist meiri áhugavert, kom hitt oyra við.
Tey megnaðu at gera eitt evni, sum í mínari verð var nakað
volapykk, til nakað sum vakti mín áhuga ...tey komu sera væl
frá tí.
Tað var stuttligt at fáa lýst, hvør og hvørji vit eru, hvussu ymisk
vit eru, hvussu hvør av okkum er ein kravdur partur av
arbeiðinum hjá SEV, og hvussu lítið vit dagliga geva hesum
ans, tá vit sum oftast bert geva tí ans, ið gongur illa og ikki
hugsa so nógv um, hvat var tað sum gjørdi, at tað gekk so
gott.
Samanumtikið var hetta læruríkt og kveikjandi fyri meg.

Virðir
Elfelagið SEV 2010

Týdningarmestu virðini í dagliga virksemi okkara eru:

SAMSTARV
ELDHUGI
VIRÐING

Samstarv
Hetta merkir at:
• vit leggja dent á gott samstarv, bæði innanhýsis millum
starvsfólk, deildir, leiðslu, nevnd og eigarar, og uttanhýsis við kundar, samstarvspartar og myndugleikar.
• vit leggja dent á eitt trygt og mennandi arbeiðsumhvørvi til gagns fyri okkum øll.
• vit raðfesta gott og jaligt samskifti høgt.
• vit seta okkum felags mál, taka felags ábyrgd og hava
ávirkan á okkara arbeiði.
• vit seta trivnaðin í hásæti, bæði sosialt og fakliga, og
arbeiði okkara er merkt av nøgdsemi, vinalag og
arbeiðsgleði.

Tí:
• eru vit hjálpsom, umhyggin og laga okkum eftir
tørvinum hjá hvør øðrum.
• hava vit eitt tætt og opið samskifti bæði innan- og
uttanhýsis.
• eru vit nærløgd og væl fyrireikað.

...gott samstarv er at hjálpa
og stuðla hvør øðrum...
Samstarv er...
... at leggja ætlanir
... at lurta og tosa um tingini
... saman at finna loysnir
... hjálpsemi og stuðul
... at kunna hvør annan javnliga

samstarv

Gott
er...
... at tey, sum arbeiða saman, duga og tora
at tosa saman um tingini
... tað at vita, at øll hava sínar førleikar og
eingin arbeiðir líka
... at fáa og geva ráð til hvør annan
... at hjálpa og stuðla hvør øðrum, bæði í
góðum og illum
... at vera ágrýtin og positivur

samstarv

Gott
gevur...
... góð úrslit
... nakað tú kann hyggja aftur á við gleði
... lærdóm
... tær nakað, sum tú kann brúka víðari at
virka eftir
Svenn Eliasen, linjumaður

...vit hava tað stuttligt og

hugna okkum...
Gott samstarv hevur stóran týdning
í øllum samskiftum - munnligum
eins og skrivligum. Skemtingarsemi
er eisini gott at hava í øllum
samskifti. Tað hevur týdning fyri
meg, at eg eri væl við tey,
tey eg
samstarvi við.
Virðiligt samstarv er, at vit kenna okkum hoyrd og vird.
vird At tað,
sum sagt verður, veruliga verður hoyrt,, og at arbeiðið, tú
útinnir, verður virt. Eitt annað, sum eisini er týdningarmikið er,
at gott samstarv er millum leiðslu og starvsfólk.
Eg meti ikki, samstarvið millum høvuðsskrivstovuna og verkið
verki í
Vestmanna, er nóg gott. Eg upplivi tað soleiðis,
oleiðis, at vit sum
starvast á verkinum her í Vestmanna eru eitt sindur uttanfyri,
og at tað einamest snýr seg um høvuðsskrivstovuna í Tórshavn.
Tá ið eg hugsi um okkum, sum dagliga starvast her í
Vestmanna, meti eg, at samstarvið er gott, og kemur tað til
sjóndar, tá ið vit dagliga eru saman á Fossáverkinum. Vit hava
tað stuttligt saman og hugna okkum, tá ið vit eru til arbeiðis,
arbeiðis og
er hetta viðvirkandi til, at arbeiðsgleðin er í hásæti. Eg verði
hoyrdur, tá ið eg havi eina meining um eitthvørt,
thvørt, og somuleiðis
føli eg meg virdan, sum tann eg eri.

Kári Nielsen, maskinmeistari

Eldhugi
Hetta merkir at:
• vit eru íðin, arbeiðssom og áhaldandi, og hava sum
mál at gera eitt dygdargott arbeiði.
• nýhugsan og uppfinnsemi seta dám á, hvussu vit loysa
uppgávur okkara.
• vit vísa dirvi og áræði, tá ið á stendur, og leggja nógv
fyri at loysa allar uppgávur.

Tí:
• leggja vit dent á at menna okkum við grundarlagi í
royndum og nýggjum fakligum avbjóðingum.
• betra vit áhaldandi um umstøður og útbúnað.
• eru vit uppsøkjandi, miðvís og arbeiða tvørfakligt.
• leggja vit í øllum arbeiði okkara dent á høga
góðsku.

...forðingar eru avbjóðingar...

Eldhugi er ikki at geva skarvin yvir. Tá ið tú ert
ráðaleys, søkir tú tær ráð frá øðrum at loysa uppgávuna.

Eldhugi er at loysa eina uppgávu, sjálvt um forðingar
og annað gera hana trupla at loysa, og at virða úrslitið,
úrslitið sjálvt
um tað ikki eydnaðist at loysa uppgávuna til fulnar.

Eldhugi er at vera jalig og heldur síggja eina forðing
sum eina avbjóðing enn ein trupulleika.

Anna S. Vang, elektrikari

...Eldhugað
starvsfólk kunnu
ikki keypast, men
harafturímóti

kveikjast...
Eldhugað starvsfólk fær tú, um starvsfólkið hevur eitt
mál, avbjóðingar, ábyrgd og sær eina meining við sínum virki, tí
uttan mál og mið er skjótt at villast.

Eldhugað starvsfólk,ið taka við ábyrgd, fær tú,
tú um
leiðarin setur út í kortið og við góðum samskifti fær starvsfólkið
starvsfólki
at hava eina kenslu av ávirkan og at føla seg sum part í
loysnunum.

Eldhugað starvsfólk fær tú, um starvsfólkið fær fakligar
avbjóðingar, har tey veruliga fáa roynt og ment sínar førleikar.
førleikar
Følir starvsfólkið, at fakligu førleikarnir vaksa við uppgávuni,
uppg
fær tú skapanarevnini og virkishugin fram.

Eldhugað starvsfólk, ið føla ábyrgd og ávirkan og kenna
meining við sínum virki, og sum við sínum góða handalagi og
ágrýtni hava gjørt sítt besta, skulu viðurkennast fyri síni
eyðsýndu skapanarevni og virkishug. Viðurkenning og eitt gott
orð á vegnum styrkir um sjálvsálitið og ger starvsfólkini meira
hugagóð, fús og nøgd.
Torkil Heinesen, el--installatør

Virðing
Hetta merkir at:
• vit vilja vera ein trúligur og ábyrgdarfullur veitari við
fjølbroyttari fakligari vitan á høgum støði.
• vit vilja veita góða, skjóta og álítandi tænastu.
• vit taka atlit at náttúru og umhvørvi.
• vit eru loyal, fólkalig og viðurkenna ymiskleikar hjá
hvør øðrum.

Tí:
• eru vit opin, erlig og halda gjørdar avtalur.
• eru vit fyrikomandi, fryntlig og hjálpsom.
• gagnnýta vit tilfeingið á burðardyggan hátt og keypa
inn við skynsemi.
• eru vit røkin, rudda upp eftir okkum og fríðka um
allastaðni, har vit eru.
• eru vit umhugsin, tolin og umberandi í dagliga virki
okkara.

...at virða ymiskleikar og
geva hvør øðrum rúmd
rúm ...
Eg haldi, at tað er av alstórum týdningi, at starvsfelagar hava
virðing fyri hvør øðrum.
At vit virða arbeiðsøkir og ymiskleikar og geva hvør øðrum
rúmd, vísa tolsemi, stuðul og jaligan ans.. At vit tosa við - og
um - hvønn annan við virðing.
Hetta skal koma til sjóndar við arbeiðsgleði, at vit eru opin og
ærlig, og fegin tosa um avbjóðingar og menning.
At hava gott innanhýsis samstarv
mstarv ger, at vit megna at geva
kundum okkara góða tænastu og vísa teimum virðing.

Margrit Joensen, skrivstovufólk

Virðing snýr seg um...
iskju, og
...tað, sum vit hugsa og meta um okkara medmenniskju,
háttin vit vísa hetta uppá, bæði í samskifti og atburði mótvegis
teimum.

Vit hava lyndi til at virða hvør
ør annan fyri tað, sum vit kunnu,
kunnu
men eg haldi, at tað er minst líka týdningarmikið, at vit eisini
virða okkara medmenniskju fyri tað, tey eru.

Heri Mortensen, verkfrøðingur

...Føgur orð eru vakrast
í verki...

Nevndin viðurkennir, at orðingin av felags samleikanum millum
starvsfólk, leiðslu og eigarar, er ein fortreyt fyri, hvussu livilig
fyritøkan er og fyri víðari menningini av SEV. Týdningarmest er
tó, at virðisgrundarlagið veksur og búnast. Føgur orð eru vakrast
í verki.
Nevndin viðurkennir, at ábyrgd okkara røkkur víða. Bæði móti
samtíð og framtíð okkara. Bæði her á landi og við altjóða
ábyrgd. Vónandi verður
erður virðisgrundarlagið ein grundarsteinur í
royndini hjá SEV at byggja Føroyar sum eitt land við egnari
orkutrygd og við ábyrgd móti komandi ættarliðum av tilvitaðum
føroyskum orkubrúkarum.
Pálll á Reynatúgvu, nevndarformaður

...tað endar ikki her...
Virðir skulu áhaldandi røkjast, so at vit altíð hava nakað at halda
okkum til, sum eyðkennir okkum í øllum okkara virki.
Vit mugu altíð hava virðini við í øllum tí, vit fáast við.
Vit skulu regluliga minna okkum sjálvi og okkara starvsfelagar á
virðini. Vit eiga altíð at seta okkum sjálvum spurningin, hvussu
hongur hetta ella hatta saman við okkara virðum?
Eisini er neyðugt at skipa fyri ymsum átøkum, har arbeitt verður
við virðunum, so tey altíð eru ítøkilig, samstundis sum hetta
styrkir okkara felags fatan av teimum.
Danski heimsspekingurin Søren Kierkegaard segði einaferð
nakað soleiðis:
Sig mær okkurt og eg gloymi tað.
Vís mær okkurt og eg fari møguliga at minnast tað.
Gev mær eina uppliving og eg gloymi tað ongantíð.

Skjøtil varð settur á Missión, Visión og Virðir á einum
upplivingarríkum starvsfólkadegi vesturi í Vágum 4. juni 2010.

