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Góður gerandisrakstur og tíð til menning 

Optimering av rakstrinum er eitt av meginátøkunum í 
organisasjónsmenning. Við henni kunnu tit fáa ein gerandis-
rakstur við jøvnum virksemi, góðum upplivingum fyri 
kundarnar og eldhugaðum leiðarum og starvsfólkum. 
 
Vit kunnu hjálpa tykkum burtur úr eini skipan, har einstøku 
uppgávurnar eru pettaðar sundur millum nógvar deildir, har 
ilt er at siga, hvør hevur ábyrgdina av uppgávuni, og har hon tí 
mangan endar millum skins og hold. 
 
Saman við starvsfólkum tykkara kunnu vit greina núverandi 
gongd frá veitara til kunda, og eyðmerkja óhóskandi 
mannagongdir og ógreið ábyrgdarbýti. Royndir frá øllum 
prosjektum okkara vísa, at í flestu arbeiðsgongdum fer nógv 
tíð og onnur orka til spillis. Vit vita, at ovurnýtslan í ger-
andisrakstrium er so stór, at vit kunnu flyta 20-30 prosent av 
orkuni til menning í staðin. 
 
Starvsfólkini eru við 
Størsti parturin av tilgongdini verður framdur saman við 
starvsfólkunum. Tey vita mest um, hvussu gerandisraksturin 
virkar – og serliga, hvar hann ikki virkar væl – og tey hava 
aloftast nógv góð hugskot um broytingar. Soleiðis skapa vit 
ikki bara betri tænastu fyri kundan, sum skjótt merkir eina 
skjótari, smidligari og betri tænastu. Vit fáa eisini glaðar og 
motiveraðar leiðarar og starvsfólk, sum hava ávirkan á 
arbeiðið og eru errin av arbeiðsplássinum. 

 
• Burtur við ovurnýtslu av 

tíð og orku 
 

• 20-30% av orkuni kunnu 
verða flutt frá rakstri til 
menning 
 

• Eitt javnt og skjótt rák 
av tænastum, sum 
lýkur tørvin hjá 
kundanum. 
 

• Starvsfólk verða tikin 
við upp á ráð – tey hava 
bestu vitanina 
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Við at greina keypsfunktiónina hjálpti Leiðsluhúsið Thor 
við at finna menningarmøguleikarnar. 

Grundarlag 
Fyritøkan er vaksin nógv seinastu árini, og er vorðin ein stór fyritøka, sæð við føroyskum 
eygum. Innkeypið í THOR er vaksið munandi, og tí ynsktu vit at hyggja at samlaða 
keypinum fyri at vita, hvørjir møguleikarnir vóru. Keypsuppgávan var eisini vorðin 
rímuliga kompleks, grundað á at vit bæði hava fiskiskip og offshore skip, sum dagliga 
skulu gerast út um allan heim. 
 
Greining 
Vit heittu á Leiðsluhúsið (tá 2improve) um at gera eina greining av okkara keypi, og 
greiningin vísti, at vit høvdu góðar menningarmøguleikar. Serliga vóru møguleikar 
staðfestir innan samskipan og stýring av bíleggingum. Harumframt vóru fíggjarligir 
fyrimunir staðfestir, eins og at neyðugt var við nýggjum førleikum. 
 
Menningartilgongd 
Starvsfólkini frá avvarandi økjum arbeiddu við uppskotum til loysnir, sum vóru lagdar fyri 
leiðsluna til støðutakan. Tá avgerðin var tikin, vórðu øll starvsfólk í THOR kunnað um 
loysnirnar og teirra leiklut í sambandi við at loysnirnar skuldu setast í verk. 
 
Úrslit 
Nýggi bygnaðurin hevur økt munandi um tænastustigið til skipini, og handfaringin av 
bíleggingum gevur eina einfalda og dagførda mynd av uppgávuni. Starvsfólkini vita 
ítøkiliga, hvat krevst av teimum hvørja viku. Harumframt eru keyps- og 
bíleggingaruppgávurnar býttar sundur, soleiðis at størri dentur nú verður lagdur á 
langtíðar keyp. Hetta gevur okkum haldbarar loysnir við góðum fíggjarligum fyrimunum. 
 

“Vit fingu tað vit væntaðu 
burturúr samstarvinum við 
Leiðsluhúsið 
- og eitt sindur meira afturat” 


