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Herálvur bjóðaði vælkomin.

1. Fundarfrágreiðingin frá seinasta fundi


Góðkend

2. Fíggjarstøðan


Rektarin greiddi frá fíggjarstøðuni í mun til játtanina 2013.



Rektarin legði fram fíggjarstøðuna pr. 1. mai, tvs. íroknað apríl mánað.
Yvirlitið vísir, at Setrið hevur nýtt umleið ein triðing av játtanini.
Undirskotið til og við apríl er umleið 800 t.kr. Her skal tó viðmerkjast, at í
roknskapinum vanta flytingarinntøkur.



Nýtslan býtt á megindeildirnar og setursskrivstovuna vísir, at neyðugt er at
endurskoða býtislykilin millum deildirnar.



Jan Mortensen heitti á leiðsluna um at royna at periodisera framtíðar
útreiðslur og inntøkur. Við hesum fæst eitt betri kontinuerligt yvirlit, og
tískil eitt betri amboð at budgetera eftir. Verandi skipan førir við sær, at
yvirlitið ikki er so neyvt.



Fyrisitingin arbeiðir við at gera ein býtislykil av inntøkufíggjaðum virksemi.
Allar útreiðslur í sambandi við skeið eru ikki førdar inn í roknskapin, men
tað verður arbeitt við at fáa eina rættvísandi mynd.

3. Bygnaður
 Fyrisitingarstjóri settur 1. februar 2012
 Dekanar settir 1. mars 2012
 Deildarleiðarar settir 1. mars 2012, fyribilssetan í eitt ár, síðan longt til 31. august
2012, til tess at tryggja kontinuitet á deildunum undir nýggja bygnaðinum við 2
megindeildum
 Skipan við dekanum og deildarleiðarum er ikki skynsom, tí:
o Stovnurin ov lítil til trý leiðsluløg
o Virkar konserverandi – fastheldur eldra bygnaðinum
o Ógreitt hvar kompetensa/ábyrgd/vald liggur
 Umrøða um at avtaka deildarleiðarafunktiónina og ístaðin
o Seta útbúgvingarleiðarar, útbúgvingartoymi (studienevn/lestrarráð)
o Styrkja granskingarkompetensuna
o Styrkja deildarskrivarakompetensuna
 Juanna Joensen helt, at yvirlitið við útbúgvingarleiðarum sær spennandi út og er í
tráð við bygnaðin á øðrum universitetum. Einasta fyrivarni er, at
granskingartoymini (sí framløgu) ikki skulu vera ov formell, uttan so, at fleiri
granskarar arbeiða saman um eina granskingarverkætlan.
 Tove Bull tók undir við, at skipanin við toymum er ein vælkend skipan, sum
riggar væl, tí arbeiðs- og granskingarumhvørvið verður betri. Skipanin verður
nýtt á flest øllum universitetum.
 Gestur Hovgaard metti, at tað góða við hesum bygnaðinum er, at størri dentur
verður lagdur á fakliga partin, tí higartil hevur bara dentur verið lagdur á
administrativar funksjónir. Samdur í, at verandi bygnaður við trimum løgum
riggar ikki, men ein vandi við hesum leisti er, at vit fáa ein ov stóran
yvirbygning við “tómum” deildum, ella enn smærri eindir sum kempa um
resursinar, og tað ber ikki til. Ikki samdur í, at tað ikki verður arbeitt uppá tvørs
av deildum/fakum, men ein trupulleiki er tann heilt einfaldi, at tað eru ov fáar

ressursir til at fáa sett nakað í gongd. Verandi uppskot til organisering er ov
generelt, og stýrið eigur tí eisini at vera við til at skipa bygnaðin frameftir. Skulu
deildarleiðararnir burtur, er tað umráðandi samstundis: 1) At seta í verk
tvørgangandi funktiónir t.d. studiekontór/ tænastudepil, lestrarvegleiðing,
studienevn, ið eru veruliga samvirkandi 2) at fáa funksjóninar hjá tí einkulta
liðnum væl og virðiligani lýstar, 3) at staðfesta, at tað við ábyrgd eisini fylgir
kompetansa, og hvør hon er.
 Ein arbeiðsbólkur er settur at gera eitt tilmæli, um hvussu eitt
studiekontór/tænastudepil skal skipast við verandi fíggjarligari orku. Freistin at
lata leiðsluni tilmæli er 1. oktober 2013. Birna Gaard mælti til, at
arbeiðsbólkurin verður víðkaður til eisini at fevna um tey lesandi.
 Sjálvt um bygnaðurin við 3 leiðsluløgum hevur vansar, so eru tað nógv starvsfólk,
sum hava fyrivarni viðvíkjandi avtøku av deildarleiðarum, tí mett verður at
staðbundna leiðslan viknar ov nógv. Stýrið og leiðsla eru tó samd um, at
bygnaðurin eigur at verða broyttur og at tríbýtta leiðslan er ein skiftisskipan.
 Umrøtt varð hvussu útbúgvingarleiðarar skulu tilnevnast.
 Herálvur Joensen tók saman um: Stýrið er samt um at fylgja uppskotinum um at
broyta verandi bygnað, soleiðis at núverandi bygnaður við trimum løgum verður
broyttur. Ætlanin er at fáa bygnaðin upp á pláss á heysti 2013.

4. Strategi
 Rektarin kunnaði um strategitilgongdina.
 Í mars fyrilá eitt breittorðað strategiskjal, sum leiðsla og deildarleiðarar hava
arbeitt fram. Arbeiðsdagar eru settir av á hvørjari deild at viðgera framtíðar
strategiskar ætlanir.
 Tilverurætturin fyri Setrið varð lagdur fram. Yvirskipað er Stýrið samt í, at
orðingarnar eru góðar, men stýrið vísti enn einaferð á, at orðingin ”Setrið skapar
fólkavøkstur og búskaparvøkstur” er ov tengd at tíðarrákinum. Stýrið mælir til,
at taka hesa orðingina út.
 Langtíðar (yvirskipað) mál vórðu løgd fram. Stýrið hevði hesar viðmerkingar:
Talið á lesandi er eisini eitt politiskt raðfest mál og tískil sera týdningarmikið.

Tað er tó umráðandi, at hetta málið verður miðlað soleiðis, at tað ikki gevur
fatan av “útbúgvingarfabrikk”, men heldur at útbúgving, menning og gransking
ganga hond í hond.
 Stýrið skal hava allar nýggjar útbúgvingar til kunningar.

5. Avrikssáttmáli
 Avrikssáttmálin og strategiarbeiðið hongur neyvt saman.
 Avrikssáttmálin er partur av einum strategiskum ætlanarskjali, sum støðugt skal
eftirmetast og dagførast. Skjalið verður grundarlag fyri framhaldandi menning
og raðfesting av virkseminum á Setrinum. Uppskot til
avrikssáttmála/málsetningar:
o Felags góðskuskipan fyri undirvísing skal skipast í 2013.
Góðskuskipanin verður grundað í ESG leiðreglum. (LL nr. 58, §3 stk. 2)
o Fyrireika eftirmeting av Setrinum. Eftirmetingin verður framd av
uttanhýsis serfrøðingabólki, ið verður tilnevndur av MMR. (LL nr 58, §3
stk. 3)
o Ársætlanir fyri vísindafólk/undirvísarar skulu ásetast í 2013
o Hagtøl skulu skipast fyri lestrarvirkni og gransking
o Samskipað lestrarvegleiðing á Setrinum verður skipað í 2013
o Í 2014 skal talið av fulltíðarlesandi á Fróðskaparsetri Føroya verða
komið uppá 800 og upptøkan skal vera umleið 300 pr/ár.
o Talið av vísindastarvsfólkum (adjunkt, lektari, professari) skal fram til
2015 økjast við 1/3 í mun til 2012.
o Fyrisitingin skal førleikamennast og styrkjast soleiðis at hon hevur
neyðugu orkuna til at ganga øktu krøvunum til stuðulsfunktiónir og
góðskutrygging av virkseminum á møti.
o Talið av útgávum í viðurkendum tíðarritum skal økjast (ásett tal fyri
2013 og 2014)
o Neyvar samstarvsavtalur við samstarvsuniversitet skulu gerast í
2013/2014
o Framkomið KT kervi setast í verk 2013
o Lestrarumhvørvið á Setrinum skal støðugt betrast

o Eitt felags ráð teirra lesandi á Setrinum skal skipast
o Umstøður fyri felags virksemi skal styrkjast í 2013
o Arbeiðsumhvørvið á Setrinum skal støðugt betrast, við støði í
trivnaðarkanningini frá 2012.
o Ársrit skal gerast á hvørjum ári
o Bólkur setast við ársbyrjan 2013 at gera uppskot um framtíðar
universitetskampus. Arbeiðsætlan skal latast stýrinum við ársenda 2013
o Eftirútbúgvingardepil stovnsetast í 2013 (inntøkufíggjað virksemi).
 Sára heitti á leiðsluna um at orða eitt mál fyri fyrisitingina í avrikssáttmálan. Tá
talið av vísindastarvsfólkum fram til 2015 skal økjast við einum 1/3 má okkurt
eisini orðast fyri onnur starvsfólk á Setrinum. Undirtøka var fyri at eitt ískoyti
verður sett inn um onnur starvsfólk, skilt soleiðis, at tað ikki bara verða sett
vísindastarvsfólk.
 Ein grundleggjandi trupulleiki við KT og telefonviðurskiftunum á Setrinum er, at
netið á Setrinum ikki var klárt tá flutt varð niðan á Føroya Tele. Arbeitt verður
við at loysa trupulleikan í hesi vikuni, hetta eigur at gera telefonviðurskiftini á
Setrinum munandi betri.
 Avgerð varð tikin um, at stýrisformaðurin og leiðslan í felag orða avrikssáttmálan
lidnan skjótast tilber.

6. Starvssetanir
 Samfelagsfrøði (SSD)
 Móðurmálsfrálærufrøði (NÁD) (er sett)
 Enskt/fremmandamálsdidaktikkur (NÁD)
 Námsfrøðilig leiðsla (NÁD)
 Støddfrøði (NÁD)
 Lívfrøði (NÁD)
 Orkuverkfrøði (NVD)
 Støddfrøði (NVD)

 Búskaparfrøði (SSD)
 Umrøtt varð um, hvørt tað er rætt at lata upp fyri at adjunkttíðin í ávísum førum
kann leingjast frá 4 árum til 6 ár. Eingin avgerð.

7. Rapportering til Stýrið
 Formaðurin mælti til, at leiðslan sendir stýrislimunum tilfar um nýggjar
útbúgvingar o.a. til kunningar.
 Stýrislimirnir eru nú partur av innanseturs kunningarskrivunum, hetta fer at bøta
um kunningina.
 Týðandi avgerðir á leiðslufundum eiga at verða sendar Stýrinum til kunningar.

8. Ymiskt


Skiftislesandi í DK
o Danska universitetslógin setir krav um javnvág í skiftislestri. T.v.s. at
donsk universitet yvir tíð skulu senda líka nógv lesandi út, sum tey
taka ímóti. Um javnvágin ikki verður hildin kann einstaka
universitetið missa inntøkur frá danska statinum. Ásetingin kann elva
til, at lesandi innskrivaði i Føroyum verða kravd at gjalda fyri
skiftislestur.



Uttanhýsis metingarnevnd til Setrið
o Sambært §3, stk. 3 í lógini fyri Fróðskaparsetur Føroya skal
landsstýrismaðurin í mentamálum skipa fyri eftirmeting av
Fróðskaparsetri Føroya. Eftirmetingin verður gjørd av uttanhýsis
serfrøði. Martin Næs, deildarleiðari í Mentamálaráðnum, hevur
nýliga heitt á niðanfyristandandi um at verða partur í
eftirmetingarnevndini:
1. Linda Nielsen, professari, dr. jur. Københavns Universitet,
Linda.Nielsen@jur.ku.dk
2. Jón Torfi Jónasson, professari, ph.d., Háskóli Íslands,
jtj@hi.is

3. Jürg Glauser, professari, Universitetið í Zürich,
jglauser@ds.uzh.ch



Viðvíkjandi stakgreinagjaldi



Deildirnar bíða eftir, at fyrisitingin ger eina vegleiðing um stakgreinalestur
og gjøld.



Tove Bull: skipanin við parttíðarlestri er eisini galdandi í Trømsø, har serliga
tey lesandi, sum hava eitt arbeiði við síðuna av lesnaðinum, hava rætt til at
lesa, sjálvt um tey ikki lesa fulla tíð. Tey missa tó rættin til stuðul, men tey
missa ikki rættin til at lesa. Hetta er sambært Tove Bull ikki ein góð skipan,
tí tey eru ikki partur av umhvørvunum hjá øðrum lesandi, hetta sæst ofta við
at tey hava munandi størri fráfall og tey ovbyrða fyrisitingina. Men í Noregi
er ikki loyvt at taka gjald fyri útbúgving, hvørki fyri stakskeið og ella fyri
útlendingar.



Samstarvsnevnd. Samstarvsnevndin er ikki nóg sjónlig. Starvsfólk eru ikki
greið yvir hvørji mál kunnu takast upp í Samstarvsnevndini.



Kunning. Heitt varð á fyrisitingina um at innanhýsis kunningin á Setrinum
verður styrkt.

Komandi stýrisfundur:


23. september 2013

Fundurin lokin kl. 15.30

Skrivað hevur Jørgen Meitilberg

