
 

Fundarfrágreiðing frá stýrisfundi 18. september 2014: 
 
 
Dagur:   Hósdagur 18. september 2014  
 
Fundarstaður:    KT- deildin, J.C. Svabos gøta 7  

 
Til staðar:  Herálvur Joensen, stýrisformaður, Jan Mortensen, næstformaður, Juanna 

Joensen, Sára Joensen, stýrislimir, Sigurð í Jákupsstovu, rektari og Jørgen 
Meitilberg, fyrisitingarstjóri 

Forfall: Gestur Hovgaard, Tove Bull og Vibeke Michelsdóttir 
 
 
Herálvur bjóðaði vælkomin. 
 
Fundarfrágreiðingin frá seinasta fundi varð endaliga góðkend. 
 
Skrá: 
1. Fíggjarstøðan 2014 
Rektarin legði fíggjarstøðuna fyri 2014 fram. 
 
Hálvársroknskapurin fyri fíggjarárið 2014 heldur seg innanfyri fíggjarætlanar- og játtanarkarmin, 
men neyðugt verður at endurskoða leysalæraraútreiðslurnar, soleiðis at tær eru í samsvari við 
veruligu nýtsluna. Arbeitt verður í løtuni við at fáa leysalæraraútreiðslurnar inn í roknskapin.  
 
Rektarin legði fram uppskotið til fíggjarætlan fyri fíggjarárið 2015, sum er sent 
Mentamálaráðnum.  
 
Uppskotið er býtt í tvey: 1) Framskriving av verandi virksemi og 2) Framhaldandi menning av 
virkseminum við m.a. nýggjum útbúgvingum. Verandi virksemi krevur ein øktan fíggjarkarm 
uppá 5,5 mió. kr. Til tess at fremja aðrar raðfestingar og menningarætlanir er tørvur á 4 mió. kr. 
Hetta merkir, at samlaði fíggjartørvurin fyri fíggjarárið 2015 er mettur at verða 81.275 tkr., sum 
er 9.523 tkr. hægri enn játtanin fyri fíggjarárið 2014.  
 
 
Seinastu árini er talið á lesandi á Setrinum økt munandi, meðan játtanin ikki er økt samsvarandi. 
Hetta eigur at føra við sær, at kostnaðurin pr. lesandi er lækkaður, og at meira fæst burturúr 
játtanini. Hinvegin er lítil ivi um, at játtanin til rakstur er í lægra lagi og neyðugt verður at raðfesta 
raksturin frameftir. 
 
Stýrið heitti á leiðsluna um at gera yvirlit yvir kostnaðin pr. lesandi fyri tíðarskeiðið 2009 til 2014.  
 
 
2. Bygnaðarbroytingar 

a. KT- og fíggjardeildin skipast sum stápsdeildir 
b. Lestrarskrivstova sett á stovn 

 
a) og b) 
Rektarin legði fram uppskot um umskipan av Setursskrivstovuni, soleiðis at nakrar eindir 
frameftir verða skipaðar sum stápsdeildir við tilvísing til rektaran/leiðsluna. 
Bygnaðarbroytingarnar geva møguleika fyri at gera profilin í starvinum sum fyrisitingarstjóri 



 

greiðari, soleiðis at fokuserast kann á kjarnuuppgávur. Eitt nú er stórur tørvur á at menna eina 
HR funktión á Setrinum, sí annars viðfesta skjal 1, ið er yvirlit yvir uppgávur, sum liggja undir 
fyrisitingarstjóranum. Í hesum sambandi varð eisini mint á at hava serligt fokus á sambandi 
millum fyrisitingina og deildarskrivstovurnar – og ta styrking av deildarskrivstovunum, ið áður 
eru umrøddar.  
 
Eindirnar, talan er um at skipa sum stápsdeildir eru ávikavist KT-deildin og Fíggjardeildin. Triðja 
eindin er nýstovnaða lestrarskrivstovan. Hetta er nýggj eind, sum skal byggjast upp. Fyribilsleiðari 
er settur at stjórna arbeiðinum at menna Lestrarskrivstovuna, men um stutta tíð er ætlanin at lýsa 
eftir leiðara.  
 
 
Stýrið staðfesti bygnaðarbroytingar. 
 
3.    Reglugerð um størv á Fróðskaparsetri Føroya – viðgerð og staðfesting 
 
Rektarin legði fram uppskot til broytingar. 
 
Talan er um broytingar í § 4, 5 og 8: 
 
§ 4, Námslektari  

- Gera avtalu við dekan um granskingartíð 
 

§5, Adjunktsetan 
- Møguleika at seta adjunkt í 6 ára skeið 
- Ikki krav um fast starv, hóast jaliga lektarameting 

 
§8, metingarnevnd og setanarnevnd 

- Uppgávan hjá setanarnevndini nærri ásett  
 
Stýrið staðfesti broytingar í reglugerðini.  
 
Orðingin í § 4, 5 og 8 verður soljóðandi: 
 
§ 4.  Føst vísindalig størv eru professari, lektari og námslektari. 
Stk 2.  Professari skal hava hægsta vísindaliga og fakliga førleika, góðan pedagogiskan førleika og 
hollar fyrisitingarroyndir í sambandi við hægri undirvísing og gransking. Professari hevur hægstu 
fakligu ábyrgdina í sínum fakøki.  
Lektari skal hava sera góðan vísindaligan og fakligan førleika á sínum øki. Lektari skal hava góðan 
pedagogiskan førleika og fyrisitingarroyndir í sambandi við hægri undirvísing og gransking.  
Námslektari er eitt fulltíðar undirvísingarstarv. Námslektari skal hava góðan fakligan førleika, 
rímiligan vísindaligan førleika, fyrisitingarroyndir í sambandi við hægri undirvísing, men fyrst og 
fremst góðan pedagogiskan førleika, og verða góður undirvísari. Námslektari hevur vanliga ikki 
granskingarskyldu, men kann frá dekani fáa tillutað granskingartíð. 
 
§ 5.  Tíðaravmarkað granskingar- og útbúgvingarstørv eru adjunktur, ph.d.-lesandi og 
postdocgranskari. 
Stk 2.  Adjunktstarvið er eitt tíðaravmarkað útbúgvingarstarv við møguleika til fast starv sum 
lektari, um lektaratreytirnar verða loknar. Fyri at verða sett/ur í starv sum adjunktur er ph.d.-
útbúgving ella samsvarandi granskingarførleiki ynskiligt, men hjá einum við skjalprógvaðum 
granskingarevnum er møguleiki fyri at skriva ph.d.-ritgerð og menna seg bæði granskingarliga og 



 

undirvísingarliga í adjunkttíðini, sum vanliga er 4 ár. Um umstøðurnar tala fyri tí, kann 
adjunkttíðin ásetast at vera 6 ár. Møguleiki er at verða settur sum adjunktur við serligum denti á 
gransking og granskingararbeiði. Í góðari tíð, áðrenn adjunkttíðin gongur út, skal adjunkturin lata 
seg lektarameta, og kann adjunkturin setast í starv sum lektari, um metingin er jalig og um 
umstøðurnar loyva hesum. Um metingin ikki er jalig, verður adjunkturin loystur úr starvi. 
Stk.3  Fyri ph.d.-lesandi og postdocsettar granskarar eru serligar reglur galdandi. 
 
Metingarnevnd og setanarnevnd 
§ 8.  Í sambandi við setan av akademiskum undirvísingar- og granskingarstørvum setur rektarin 
eftir tilmæli frá dekani eina metingarnevnd, hvørs limir skulu hava minst sama førleika, sum 
starvið, ið metingarnevndin skal meta um, krevur. Uppgávan hjá metingarnevndini er at meta um 
fakliga støðið hjá hvørjum einstøkum umsøkjara í mun til tey krøv, sum verða sett í 
starvslýsingini og serligum viðtøkum um starvið. Metingarnevndin skal vísa á, hvør hevur besta 
fakliga førleikan. Minst tveir av limunum í metingarnevndini skulu vera frá øðrum universiteti 
ella granskingarstovni. Rektarin tilnevnir formannin í metingarnevndini. Formaðurin samskipar 
nevndararbeiðið og sær til, at metingin er skjalfest á fullgóðan hátt. Rektarin tilnevnir eftir tilmæli 
frá dekani eina setanarnevnd. Uppgávan hjá setanarnevndini er við støði í fakligu metingini hjá 
metingarnevndini og setanarsamrøðum at geva rektaranum tilmæli um, hvør umsøkjari er best 
skikkaður til starvið, sæð út frá einum heildarsjónarmiði. 
Stk. 2.  Fyri akademisk undirvísingarstørv, sum eru sett fyri tíðarskeið ikki longur enn eitt ár, 
kann rektarin geva loyvi til, at vikið verður frá metingarnevndini, so at umsóknirnar bert verða 
mettar í eini setanarnevnd (§ 9). 
 
 
4.   Uppfylging av málum frá stýrisfundi 17.06.14 
Fróðskaparsetrið hevur samskift við Mentamálaráðið um at broyta ásetingina í 
skiftiskunngerðini, sum sigur, at 2/3 av próvtøkunum skulu dømast uttanhýsis. Niðurstøðan er, 
at tað ikki ber til at víkja frá kunngerðini. Broytingin má fremjast í útbúgvingarkunngerðini sum 
er ávegis. 
  
Rektarin kunnaði um samstarvið millum tey fýra universitetini Universitetet i Nordland, Háskóla 
Íslands, Háskólin á Akureyri, Ilisimatusarfik og Fróðskaparsetur Føroya at menna eina felags 
master útbúgving við heitinum West Nordic Studies, Governance and Sustainable Management. Ætlanin 
er at bjóða skeiðið út á heysti 2015. Samstarvsavtalan er ikki formliga komin upp á pláss og 
fevnir í fyrsta umfari um tíðarskeiðið 2015-17. 
 
Endalig samstarvsavtala skal sendast stýrinum til kunningar/góðkenningar millum funda. 
 
Stýrið heitti á leiðsluna um at raðfesta samfelagslig masternám, soleiðis at hesi lestrartilboðini eru 
klár at taka við, tá ið lestrartilboðini fyri 2015 verða lýst.  
 
Trivnaðarkanningin varð tikin upp. Leiðslan arbeiðir eftir átøkunum, sum vórðu send 
starvsfólkunum tann 22. juni 2014. Átøkini eru í flestu førum sett ígongd. Stýrið er samt um at 
initiativini í skjalinum eru góð, men at tað er umráðandi at hesi verða fylgd upp og at leiðslan er 
meira sjónlig á deildunum. 
 
Stýrið vildi hava eina kunning um gongdina í málinum á skrá til næsta stýrisfund.  
 
 
5.      Kunning og umrøða 

a. Upptøka 2014 



 

b. Strategiarbeiðið – status 
c. Val til akademiskt ráð og lestrarráð 
d. Starvssetanir 

 
a)  Upptøka 2014 
Fyrisitingarstjórin kunnaði um upptøkuna 2014. Gongdin seinastu árini vísir, at alsamt fleiri 
ynskja at lesa hægri lestur á Setrinum.  
 
Upptøka 2014: 
366 umsóknir í 2014 
250 bjóðað lestrarpláss 
225 váttaðu innskriving 

Endaliga talið á teimum sum byrjaðu lestur: 

– Føroyskt   12 + 4 +3 (BA-ískoyti til MA og hjánám) 

– Lívfrøði  15  

– KT-verkfrøði  23 

– Lærara   35  

– Námsfrøði  35  

– Søga   15  

– Sosialvísindi  23 

– Politikkur  16 

– Sjúkrarøkt  22 

– MA í lóg  17 

– MA í føroyskum   5 
 

Tilsamans  225 byrjaðu lestur í 2014 
 
 
b) Strategiarbeiðið – status 
 
Strategiarbeiðið er ikki komið so nógv longur síðani seinasta stýrisfund. Strategiskjalið er sent til 
hoyringar á deildunum, MFS og Ráð teirra lesandi. Strategiin varð løgd fram fyri 
landsstýrismannin í mentamálum tann 16. september og verður løgd fyri Vinnuhúsið tann 24. 
september.  
 
Tá framløgan í Vinnuhúsinum hevur verið, er ætlanin at senda hana til endaliga góðkenning hjá 
stýrinum. Tá hon er góðkend av stýrinum, verður strategiin prentað í faldara og 
almannakunngjørd. 
 
c) Val til akademiskt ráð og lestrarráð 
 
Rektarin hevur sett valnevnd mannað við Johild Dulavík ,Gesti Hovgaard og Jørgen Meitilberg. 
Avgerð er tikin um at leggja val til lestrarráð og Akademiskt ráð saman. Valið verður hósdagin 2. 
oktober 2014.  
 
Ráð teirra lesandi stendur fyri valinum av lesandi í lestrarráðini og í akademiska ráðið. 
 
Lestrarráð verða vald á SSD, NÁD og FMD. 
 



 

Megindeildin fyri náttúru og heilsu hevur valt at bíðað við valinum av lestrarráði, tí ynski var at 

umrøða virksemið, fyrimunir og tørv nakað meir, m.a. hevur møguleikin fyri einum felags 

lestrarráð fyri NVD og SFD verið umrøddur. Tískil verða bert valt umboð í akademiska ráðið 

fyri megindeildina. 

 
 
d)   Starvssetanir 
 

• Lektari í heilsuvísindum 

• Professari í løgfrøði 

• Professari í orkuverkfrøði 

• Tvey adjunkt/lektarastørv í heilsuvísindum 

• Starv í KT-verkfrøði endurlýst  

• Governance and Sustainable Management 

• Adjunktur í løgfrøði 

• Lektari í kirkjusøgu 
 
 
Kunning  
Felags prógvhandan.  
Fyri fyrstu ferð varð skipað fyri felags prógvhandan í Norðurlandahúsinum. Hóast ávísar 
atfinningar frá lesandi undan tiltakinum, so kann sigast, at allir partar vóru sera væl nøgdir við 
prógvhandanina. Prógvhandanin var fríggjadagin 27. juni 2014. 
 
SACS 
Ætlanin er at eftirmeta summarskeiðið í havrætti, millum annað skal greiða fáast á, hvussu 
skeiðið skal fíggjast og hvussu tilknýtið til Setrið skal vera. 
 
 
 
Næsti fundur verður 19. november 2014. 
 

fyrisitingarstjórin 
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 Skrivstovuhald 

 Journal 

 Próvbók (verður møguliga flutt undir lestrarskrivstovuna) 

 Starvsfólkaleiðsla 

 Skipan av virkseminum á deildarskrivstovunum 

 Málsviðgerð (tryggja at øll málsviðgerð á Setrinum er í tráð við góðan fyrisitingarsið) 

 Skrivari hjá leiðsluni 

 Skrivari hjá stýrinum 

 Fyrireika fundir 

 Starvsfólkaviðurskifti og starvsfólkamenning(HR) 

 Trivnaður 

 Setanarmál (móttøka av umsóknum, samskifti við umsøkjarar, formlig avgreiðsla) 

 Samstarvsnevndin (skipa fyri fundum, skriva frágreiðing, fylgja upp viðtøkur) 

 Mannagongdir (fyri virkisøkið FS´s, menna og halda) 

 Samskifti við Mentamálaráðið og aðrar myndugleikar 

 Samskifti við Ráð Teirra Lesandi og MFS 

 Viðlíkahald av reglum, kunngerðum og lógum 

 Hoyringsskriv (tryggja at formligt samskifti til  Setrið (t.d. setur@setur.fo) frá eksternum 

pørtum verður viðgjørt og svarað á fullgóðan hátt) 

 Kunning frá leiðslu til starvsfólk (Tryggja at starvsfólk á Setrinum fáa regluliga kunning frá 

leiðsluni, fundarfrágreiðingar osfr) 

 Rakstur og viðlíkahald av bygningum 

 Leigusáttmálar 

 Størri innkeyp av inventar 

 Frágreiðingar og hagtøl 

 

 

 

 


