
SAMFELAGSTILVIT
OG UMHVØRVISÁBYRGD

Kt & fjarsskiftisfyritøka



Nema er í føroyskum høpi ein stór og umfatandi fyritøka, ið er partur av tí menning, ið fer
fram í samfelagnum. Arbeiðið hjá Nema sæst aftur kring landið, tá ið tað snýr seg um
samskifti, kt-trygd, tøkniloysnir, umhvørvið og mangt annað. 

Við útgangsstøði í ST-málunum fyri burðardyggari menning taka vit ábyrgd og tryggja,
at samfelagstilvitið er ein natúrligur partur í okkara virksemi og framburði.

Vit eru framsøkin, seta okkum stór mál og arbeiða alla tíðina við at seta umhvørvið á
skrá í øllum, vit gera. 

Við útgangstøði í okkara missión vilja vit ígjøgnum okkara samfelagstilvit tryggja menning,
framburð og kapping innan okkara virkisøki.

Til tess at lýsa samfelagstilvitið (CSR) hjá Nema og umhvørvisligu mannagongdirnar hava vit
valt at bólka tær í tveir bólkar: 1. Nema og nærumhvørvið og 2. Náttúruumhvørvið.

SAMFELAGSTILVIT
OG UMHVØRVISÁBYRGD
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Nema er ein virkin partur í nærumhvørvinum, tá ið tað snýr seg um privat, vinnu, ítróttarfeløg
og áhugafeløg av ymiskum slag. Vit eru í føroyskum høpi ein stór fyritøka, og tí er tað eisini
okkara ábyrgd at seta sjóneykuna á okkara innanhýsis viðurskifti.

Niðanfyri verður samfelagstilvitið hjá Nema, sum fevnir um fleiri tættir, lýst. 

NÝTT 5G-FARNET
Í fleiri ár hevur Nema arbeitt við at fáa eitt felags farnet í Føroyum, og nú er loksins
komið á mál. Fleiri fyrimunir eru við einum felags farneti.

1. NEMA OG NÆRUMHVØRVIÐ

Við nýggja 5G-netinum fara vit at:

• Fáa eitt munandi betri og skjótari samband um alt Føroyar, ið bøtir um
 veitaratrygdina og tænastuna sum heild.
• Framtíðartryggja nýstluna og menningina av talgilda samfelagnum, sum
 krevur, at alsamt fleiri tól og hentleikar verða knýtt til internetið.
• Fáa hópin av nýggjum tænastum, ið koma føroyska samfelagnum til góðar.
 Fáa eina skynsamari íløgu, ið vit í felag, vera til at lyfta. Føroysku
 viðskiftafólkini skulu sostatt ikki fíggja tvey farnet.
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Viðskiftafólkini eru kjarnin í okkara virksemi, og vit stremba altíð eftir at fáa eitt gott
samstarv og veita bestu tænastuna. Hetta kemur ikki av sær sjálvum, og nógv tíð og
hart arbeiði verður lagt í at fáa tænastuveitingina at vera ein natúrligan part av øllum
tilgongdum/mannagongdum í øllum tænastuliðum.

Seinastu árini hava vit gjørt stórar íløgur í tøkni og tænastur og ment flest øll
okkara sambond. Íløgurnar hava verið við til:

• At tryggja, at vit svara okkara viðskiftafólkum rættstundis, at eingin dettur
 burturímillum, og at neyðug kunning er tøk og lætt atkomulig.
• At allar dátur og viðskiftaupplýsingar eru handfarnar rætt og samsvara við
 ásettu reglur um dátuvernd og tilhoyrandi góðkenningar, so sum ISAE 3000.
 Sí meira um okkara persónsdátupolitikk: https://nema.fo/persondatupolitikkur/
• At gera regluligar nøgdsemiskanningar, ið eru sera gevandi og geva
 viðskiftafólkum høvi at siga sína hugsan. Í 2022 fingu 5916 viðskiftafólk
 møguleikan at siga sína hugsan.
 Umframt NPS hava viðskiftafólk havt møguleikan, at geva okkum ein karakter, tá
 ið tey hava vitja handlarnar hjá okkum umvegis útgerð frá Happy or Not.

VIÐSKIFTAFÓLK

Harafturat arbeiða vit áhaldandi við at bøta um tænastustigið og møguleikarnar
hjá viðskiftafólkunum. Úrslitið av hesum arbeiði fara vit at síggja í 2023, tá ið
Nema fer at bjóða nýggjar og bøttar tænastur til viðskiftafólk.

NPS-kanning Happy or not

28 93
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Tað er sera umráðandi, at kunning og samskifti við viðskiftafólk eru í lagi, men ein
støðug menning í innanhýsis kunning og samskifti er neyðug. Somuleiðis er tað
okkara ábyrgd sum tøkni- og samskiftisveitari at kunna um stóru menningina,
møguleikarnar, vandarnar og trygdina innan okkara øki.

Vit leggja orku í at kanna og bøta okkara innanhýsis og uttanhýsis kunning og
samskifti.

Átøkini eru millum annað:

• At kunna neyðugu viðskiftafólkini rættstundis. Her verður stórur dentur lagdur
 á at kunna rætta viðkomandi við hóskandi boðum og títtleika, soleiðis at tað
 ikki er til ampa fyri viðkomandi.
• Vit gera tað einfalt og lætt at koma í samband við okkum. Mannagongdir í
 okkara telefonmóttøku vera javnan kannaðar og lagaðar til, so at viðskiftafólk
 kunnu fáa nøktandi svar sum skjótast.
• Okkara vakttelefon svarar 24/7. Her eru dømi um kundar, ið eru staddir uttanlands
 og hava fingið hjálp við útlandapakkanum ein sunnudag, á ólavsøku.
• Vit leggja stóran dent á at kunna ung um m.a. Góðan atburð á netinum.
 Hetta verður gjørt í samstarvi við eSport.fo og SSP-ráðgevingina, har ið vit eisini
 eru høvuðsstuðlar. Hetta er ein ovurstór uppgáva, men vit vilja fegin gera okkara
 til at røkka ungdóminum. Umframt góðan atburð arbeiða vit støðugt við at kunna
 allar borgarar um kt-trygd og ráðgeva javnan einstaklingum og vinnuni.
• At heimasíðan verður dagførd javnan, so at viðskiftafólk og starvsfólk lættliga kunnu
 leita sær kunning og vegleiðing. 
• At Nema regluliga hevur starvsfólkafundir, bæði á virkisstigi og deildarstigi. Lagt verður
 upp til kjak og at skapa ein pall, har allir partar verða hoyrdir.
• Íløgur eru gjørdar til at bøta um innanhýsis kunning við m.a. kunningarskíggjum og
 kunningarforritum. Hetta gagnar bæði starvsfólkum og viðskiftafólkum við at vísa á,
 hvat gongur fyri seg, og tað er ein áminning um, hvørjar uppgávur skulu loysast.

KUNNING & SAMSKIFTI
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Sum arbeiðsgevari er tað umráðandi fyri Nema at skapa fyritreytir fyri einum góðum og
mennandi arbeiðsumhvørvi. Til tess at varðveita og savna dugnalig starvsfólk verður stór
áherðsla løgd á trivnað, trygd og heilsuna sum heild.

Vit eru sannførd um, at fáa vit skapt karmarnar og framhaldandi hava áðurnevndu fyritreytir
í miðdeplinum, gevur tað okkara starvsfólkum yvirskot í gerandisdegnum, bæði í
arbeiðstíð og frítíð.

Nøkur av átøkunum eru:

• Eitt virkið starvfólkaumboð, ið umboðar starvsfólkini og er við til at tryggja, at
 setanir og sáttmálar eru í lagi.
• Eina virkna trivnaðarnevnd, ið javnan savnar øll starvsfólkini og skipar fyri tiltøkum,
 so at vit øll koma at kennast betur. Hetta er serliga aktuelt fyri Nema, av tí at vit hava
 so ymiskar uppgávur og nógvar deildir, har ið vit sjáldan hava nakað veruligt samband.
• Tað er stutt frá leiðslu til starvsfólk á gólvinum, og nógv arbeiði verður lagt í at
 halda frástøðuna so stutta sum møguligt frá báðum síðum. Í gerandisdegnum merkir
 hetta, at leiðslan er sjónlig ímillum starvsfólkini, og regluliga verður samskift við
 deildirnar og deildarleiðarnar, soleiðis at arbeitt verður eftir felagsmálunum.
• Vit førleikamenna javnan starvsfólk, so at tey kunnu veita bestu tænastuna og eru
 kunnað um trygd og onnur viðkomandi viðurskifti.
• Vit gera nógv burturúr, so at okkara starvsfólk skulu fáa ymiskar ágóðar aftur at lønini.
 Her verður bæði hugsað um tær vørur og tænastur, ið vit bjóða, og eisini at bjóða
 starvsfólkunum at vera virkin í arbeiðstíð og frítíð.
 Dømi um hetta er, at Nema bjóðar starvsfólkunum at fara í ymiskar venjingarmiðstøðir,
 og skipað verður eisini fyri vikuligum morgunvenjingum á kontórinum.
• Í 2022 var útlærdur kokkur settur í starv í kantinuni hjá Nema. Har er endamálið at
 minka um matoyðsl og at framleiða heilsugóðan mat til starvsfólkini í matarskipanini.

STARVSFÓLK OG ARBEIÐSUMHVØRVI

Nema   I   Smyrilsvegur 5   I   +298202020 síða 5/14Nema   I   Smyrilsvegur 5   I   +298202020 



Eitt av okkara málum er at kveikja áhugan innan okkara virkisøki, ið er hornasteinurin og
ein fyritreyt fyri, at menna og bøta um førleikastigið í Nema og á føroyska marknaðinum.

Tørvurin á nýggjari og góðari vitan er ógvuliga stórur, men Nema rúmar øllum fakbólkum
og førleikum.

Tí arbeiða vit javnan við:

• At vera virkin ímillum lesandi í Føroyum og uttanlands.
• At samstarva bæði tá ið tað snýr seg um starvslestur og at skriva uppgávur.
• At halda siðvenjuna og við jøvnum millumbilum seta lærlingar í starv.
• At rúma fólkum við avmarkaðum arbeiðsførleikum. 

LESANDI OG ARBEIÐSMØGULEIKAR
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Sum fyritøka fevnir Nema víða, og tað
er okkara ábyrgd at vera tilvitað um,
hvussu vit ávirka samfelagið og
umhvørvið. Vit eru forvitin at fylgja við,
hvat rørir seg í samfelagnum, og vit
vilja fegin eggja einstaklingum,
áhugabólkum og felagsskapum við
stuðli og skapa karmar fyri ungar
spírar, har teirra hugskot og gransking
verða stimbrað og ment. 

Nema leggur tó serligan dent á at
stuðla verkætlanum, sum eru viðkomandi
fyri virksemið hjá Nema.  

Fyri Nema er stuðulsskipanin ein íløga í
verkætlanir, sum samsvara við
endamálsorðingina hjá Nema og harafturat
ein møguleiki at fáa djypri innlit í tað, sum
rørir seg í samfelagnum, serliga á
virkisøkinum hjá Nema.  

STUÐULSPOLITIKKUR Seráhugamálini hjá Nema eru
verkætlanir, sum hava hesar eginleikar:
 
• At kveikja áhuga fyri og leggja dent á forritan. 
• At upplýsa um og varpa ljós á atburð á
 netinum, bæði fyrimunir og vansar við internetnýtslu. 
• Virksemi ella gransking, sum er viðkomandi
 fyri tøkni og trygd á netinum.  
 
 Nema eru ein av høvðusstulunum hjá eSport.fo,
 har ið vit nýta høvið at lýsa við
 boðskapum um góðan atburð á netinum og
 eru samstundis við til at skapa góðar og
 tryggar karmar fyri Game’arar í føroyum.
 Í 2022 bleiv eitt gott samstarv gjørt við
 GameJam, ið hevur til endamáls at
 skapa áhuga innan framleiðslu av spølum.
 Hendan vinnan er sera stór í heimshøpið og
 við hesum er Nema við til at skapa ein áhuga
 og stimbra eina komandi vinnu.
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Tó at Nema hevur ávís seráhugamál, er
Nema sjónligt í samfelagnum og stuðlar m.a.:

• Ítrótti
• Ymiskar útgávur
• Ymiskum verkætlanum
• Filmsgerð
• Vælgerandi felagsskapum, t.d. Barnabata,
 Bláa Krossi, Reyða Krossi og Renn fyri lívi.

Í 2022 lat Nema omanfyri 1% av bruttovinniginum
sum stuðul til nevndu endamál.

Les meira um okkara stuðulsátøk her: https://nema.fo/studuls-atok/
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Fyritreytirnar fyri, at Nema kann hava eina jaliga ávirkan á nærumhvørvið og starvfólkini,
er ein sunnur rakstur og úrslit.

Í 2019 legði Nema saman við Hey. Hetta hevði við sær, at vinningur, skattur, skuld og
annað hækka munandi. Tó sæst, at nevnd og leiðsla saman við dugnaligu starvsfólkunum
hevur megnað at styrkt felagið munandi eftir samanleggingina.

Góða gongdin hevur somuleiðis givið Nema møguleikan at leggja enn meira orku og
tilfeingi í nærumhvørvið og náttúruumhvørvið.

Nema

Úrslit síggjast ikki einans í tølum, men eisini í ymiskum førleikum og sjónarmiðum. Søguliga hava
mannfólk verið í meiriluta í tøknivinnuni og sama lutfall er galdandi í dag. Hjá Nema hevur tó verið
tilgongd av konufólki seinastu árini. Hetta kemur ikki av sær sjálvum, men prógvar, at okkara
hugburður og tilvit frá leiðsluni um at seta fleiri kvinnur í starv hevur givið úrslit.

    2021  2020  2019  2018  2017
Bruttovinningur       51.409  48.202  50.505  25.974  24.447
Starvsfólkakostnaður  30.800  29.365  32.807  19.701  19.953
Úrslit fyri skatt   13.514  11.926  10.555  3.959  1.968
Skattur    2.432  2.040  406  -864  0
Langfreistað skuld  1.341  12.510  16.019  11.574  12.984
Suttfreistað skuld  31.149  50.046  62.133  27.898  28.915

Kynsbýti í Nema er 70% mannfólk
og 30% konufólk.

Kynsbýti í leiðsluni er 71% mannfólk
og 28% konufólk.

Starvsfólk Leiðsla
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NÁTTÚRU-
UMHVØRVIÐ



Tað er okkara ábyrgd at tryggja okkum og komandi ættarliðum eitt gott og stimbrandi
umhvørvi. Við ágrýtni og greiðum málum hevur Nema arbeitt umhvørvið inn í
gerandisdagin og gjørt mannagongdir, sum skulu tryggja góðan og sunnan
umhvørvisligan atburð.

BURTURBEINING OG ENDURNÝSTLA

Elektroniskt burturkast er ein alsamt vaksandi altjóða trupulleiki, og sum ein av Føroya størstu
veitarum av alskyns kt-útgerð kenna vit tað sum okkara ábyrgd at tryggja, at so nógv av hesum
verður endurnýtt og burturbeint á rættan hátt sum gjørligt. 

Tí samstarva vit við Foxway, sum er ein altjóða fyritøka, ið er serkøn innan burturbeining og at
endurnýggja teldur, telefonir og annað. Umframt at burturbeina og endurnýggja vørur tryggjar
hetta samstarvið eisini, at allar dátur verða burturbeindar á rættan og tryggan hátt.

Í hesum sambandi bleiv Endurkeyp Grunnurin settur á stovn. Endamálið við grunninum er at
geva eitt fíggjarligt ískoyti til føroyskar umhvørvisverkætlanir, og Nema hevur síðani 2021 latið
nærum 60.000 krónur til tvær ymiskar verkætlanir.

Til tess at fíggja Endurkeyp Grunnin bleiv millum annað ein kostnaður lagdur á Nema-posarnar,
og allar inntøkurnar av hesum fara í grunnin. Kostnaðurin á posunum er eisini við til at minka um
nýtsluna av posum og geva teimum eitt virði.

Innanhýsis í Nema hava vit eisini sett sjóneykuna á rusk, og javnan verður okkara gerandisdagur
endurskoðaður, tá ið tað snýr seg um burturkast, sundurskiljing og plastnýtslu, papp, pappír og annað.

Les meira um Nema Endurkeypgávuna her: https://nema.fo/endurkeyp-gavan/  

2. NÁTTÚRUUMHVØRVIÐ
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FERÐSLA OG FLUTNINGUR

Nema er virkið kring landið, tá ið tað snýr seg um viðskiftafólk, farnet, breiðband og ymisku
deildirnar. Til tess at minka um útlátið nýta vit framkomnar tøkniloysnir sum Knatt, ið ger tað
lættari at samskipa koyringina og vísir okkum á koyritørvin. Við hesum síggja vit skjótt, um
tørvur er fyri einum bili afturat, ella um ein skal takast úr nýtslu. 

Umframt nýggjastu tøknina er el-bilurin vorðin ein partur av okkara bilflota, og bensinbilarnir og
dieselbilarnir verða skiftir út so hvørt við el, har ið tað letur seg gera. Í dag eru umleið 30% av
øllum bilum hjá Nema el-riknir.
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Umframt fyrimunirnar fyri alt føroyska fólkið fer útbyggingin av 5G-netinum eisini at
hava umhvørvisligar ágóðar.

• Eitt felags farnet hevur ikki eins nógva og sjónliga útgerð sum tvey farnet
• Við einum felags farneti verður sum heild minni flutningur av tøkni, starvsfólki og kaðalarbeiði.
• Munadyggari útgerð, ið avrikar meira við minni streymnýtslu, av tí at sendistøðirnar einans
 eru tendraðar, tá ið ferðsla er á netinum.
• Gamla sendinetið, ið verður tikið niður í mai, verður endurnýtt á øðrum marknaðum.

 
GÓÐKENDAR VEITARAR OG GRØNAR LOYSNIR

Vit seta høg krøv til okkara veitarar og fara eftir dygdini. Alsamt fleiri av okkara veitarum hava í
dag umhvørvisstempul av ymiskum slag og kunnu veita trygd fyri, at teirra undirveitarar framleiða
eftir ávísum umhvørviskrøvum, t.d. svanamerkið.

Vit veita 3 ára garanti til flestu kt-vørurnar og hava góðkent verkstað, ið umvælir eindirnar heldur
enn at tveita burtur og keypa nýtt.

Vit viðmæla okkara viðskiftafólki umhvørvisligar vørur fram um aðrar. Her er serliga talan um pennar,
pappír og aðrar skrivstovu- og lýsingalutir.
Okkara mest selda kopipappír, Black Label Zero A4 pappír hevur ma. Eco Lable, Emas og
FSC-góðkenningar.

Umframt hetta bjóða vit okkara viðskiftafólkum Recycled Classic kopipappír, ið eisini hevur
fleiri umhvørvisgóðkenningar.

Fyri góðum 3 árum síðan valdu vit at framleiða Nemakalendaran úr pappíri, sum hevur svanamerkið.

EITT FELAGS FARNET
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KOMANDI ÁRINI

Nema vil gjarna gera mun. Vit vilja skapa framburð og menning innan okkara øki og harvið eisini
umhvørvið, ið vit virka í. Nema hevur tilvitað arbeitt við ymsum átøkum, við íblástri úr ISO 26000, og
langtíðarmálini eru hesi:

• Orkunýtsla og útlát skulu lýsast og greinast, og tey skulu lækka 50% áðrenn 2030
• Øll akfør skulu leggjast um til varandi orku áðrenn 2028
• Øll okkara langtíðarleigumál skulu leggjast um til varandi orku áðrenn 2030
• Endurkeyp grunnurin skal tvífaldast í vavi áðrenn 2025

Nema   I   Smyrilsvegur 5   I   +298202020 síða 14/14Nema   I   Smyrilsvegur 5   I   +298202020 

Nema fer framhaldandi at hava sjóneykuna á okkara ávirkan á náttúru og samfelag.
Vit áleggja okkum tað ábygrd, at økja um okkara samfelagstilvit við at lýsa og vera við
til at loysa komandi avbjóðingar.




