Til løgtingslimir
Rættingar av beinleiðis skeivleikum í fjølmiðlum
- viðvíkjandi ávísum viðurskiftum hjá TF samtakinum
Góðan virkissið
Sagt hevur verið at TF samtakið hevur brotið góðan virkissið við at fyrrverandi stjóri er settur í
starvið sum nevndarformaður.
TF samtakið leggur dent á at fylgja góðum virkissiði, og undanfarnu broytingarnar í nevndini bróta
ikki við hetta. Eisini er alsamt meira vanligt, at fyrrverandi stjórar gerast nevndarformenn. Hetta
verður ikki hildið vera brot á góðan virkissið, men verður valt í fyritøkum, ið ynskja at halda áfram
við tí kós, ið fyritøkan hevur sett. Fleiri dømi eru um stjórar, ið eru vorðnir nevndarformann, í
donskum vinnulívi – t.d. Michael Pram Rasmussen frá TopDanmark, Mads Øvlisen frá Novo
Nordisk og ikki minst Lars Nørby Johansen frá Falck, sum jú eisini er ein av høvuðspersónunum
aftanfyri donsku tilmælini um góðan virkissið.
Við fráfarna stjóra á odda er eginpeningurin hjá TF samtakinum vaksin knappa milliard upp í 1,7
mia. kr. Hetta er ein menning, ið nevndin hevur ynskt at halda áfram við.

Dagføra bygnað
Sagt hevur verið, at bygnaðurin í TF samtakinum eigur at vera broyttur.
Til hetta er at siga, at ymsar meiningar eru um fyrimunir og vansar við tílíkum bygnaði, men
Umboðsráðið hevur fyrr í ár (einmælt valt – á umboðsráðsfundi 2. februar í ár) íverksett eitt arbeiði,
at fáa óheftar serfrøðingar innan virkisbygnað (organisatión) og góðan virkissið (corporate
governance), at lýsa møguleikarnar fyri bygnaðarligum tillaginum í TF samtakinum.
Eisini skal gerast uppskot til reglur um góðan virkissið við grundarlagið í ”corporate governance”meginreglum, herundir reglur fyri val av nevnd í móðirfelag, dóttirfeløgum og í øðrum feløgnum
har samtakið hevur ávirkan á val av nevndarlimum og/ella leiðslu.
Hetta arbeiðið skal verða liðugt áðrenn aðalfundin í 2012. Sostatt verður arbeitt við ítøkiligum
ætlanum á hesum økinum.

Lønir og samsýningar
Sagt hevur verið, at lønirnar og samsýningarnar til nevnd, umboðsráð og stjóra eru ov høgar.
Til hetta er at siga, at tað er væl skilligt, at fólk halda at talan er um høgar samsýningar. Men um
samsýningar til nevnarlimir og stjórn í TF samtakinum verða samanlíknaðar við tílíkar samsýningar
í líknandi fyritøkum, so eru tær í roynd og veru lægri í TF samtakinum.
Nevnast kann, at tá umræður Umboðsráðið, so hevur hetta í miðal 10 fundir um árið (og ikki 2 sum
nevnt í miðlunum), og er samsýningin 4.000 kr. pr. mánað og øll, ið hava trygging hjá TF kunnu
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bjóða seg fram og stilla upp 2. hvørt ár. Til umboðsráðsvalið í 2010 luttóku yvir 6.000
tryggingartakarar og valdu 12 umboðsráðslimir úr øllum landinum.
Tá umræður upphæddina, ið nevnd hevur verið í sambandi við fráferðina hjá fyrrverandi stjóranum,
er talan um løn í 24 mánaðir, sum eru samsvarandi tíðarskeiðnum sum fráfarni stjórin í sáttmála er
bundin at kappingarklausuli mótvegis TF. Samlaða upphæddin ið talan er um er 3,3 mió. kr. Hetta
er ikki óvanlig mannagongd ísv. líknandi størv. Eftir galdandi roknskaparreglum skal øll upphæddin
fyri komandi 24 mánaðirnar útreiðsluførast í 2010, tá skyldan uppstóð.

Vit skapa tryggleika
TF samtakið hevur ein týðandi leiklut í føroyska samfelagnum, og vit øll, ið vara av samtakinum
hava stóra virðing fyri tí ábyrgd, ið vit hava, og gera okkara allar besta fyri at tryggja, at felagið
verður rikið so væl og trygt sum møguligt.
Uttan henda hugburð hevði samtakið ikki staðið sterkari enn nakrantíð – við eginogn á 1,7 mia. kr.
– og hevði samtakið neyvan verið ført fyri at skapt tann tryggleikan, sum samtakið kann veita í dag
í Føroyum, bæði innan tryggingar, pensjón og fíggjarøkið. Tað kunnu vit øll gleðast um.
Vit arbeiða tó støðugt við at menna okkum. Arbeiðið, ið varð sett í gongd fyrr í ár, ið hevur til
endamáls at tryggja, at okkara bygnaður verður dagførdur, er ein av mongum liðum í hesum.

Um spurningar skuldu verið viðvíkjandi hesum, svara vit fegin.
23. mars 2011
Vegna TF samtakið
Regin Djurhuus Hammer
Forstjóri
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