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Mødet med kulturministeren, Rigmor Dam
Kulturministeren, Rigmor Dam, benyttede lejligheden til at byde medlemmer og
vicemedlemmer i bestyrelsen for Fróðskaparsetrið til et formøde med ministeren.
Rigmor Dam informerede om den uddannelsespolitik, som landsstyret arbejder med for tiden.
Ministeren påpegede bl.a. at uddannelse er nøglen til at løse det strukturelle problem som
Færøerne står over for, med flere og flere ældre borgere. Politisk har man satset på at
Fróðskaparsetrið skal udbyde flere uddannelser, hvilket også har medført, at et langt større
antal unge vælger Fróðskaparsetrið frem for udlandet. Derudover skal den færøske SU skal
være konkurrencedygtig med den danske SU.
Ministeren kom ind på udviklingspotentialet i fjernundervisning, dette kunne være et
satsningsområde for Fróðskaparsetrið. Derudover nævnte ministeren efteruddannelse som et
vigtigt område for Fróðskaparsetrið.
Ministeren kom også ind på, at det politiske system ønsker sig en større gennemsigtighed og
bedre statistikker fra universitetets side. Derudover er det ønskeligt at der etableres et større
samarbejde mellem universitetet og sektorforskningen.
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En universitetscampus kommer ikke i nærmeste fremtid, så man arbejder hellere med at
samle universitetet omkring Frælsið, Nóatún, Debesartrøð og nu også i Sjóvinnuhúsið.
Forhåbentligt bliver kontrakten om Sjóvinnuhúsið underskrevet snarest muligt.
Ministeren ønskede bestyrelsen held og lykke med arbejdet.

Bestyrelsesmødet
Agenda:
1. Information om universitetet
2. Konstituering af bestyrelse
3. Fastlæggelse af møder
1. Information om universitetet
Rektor, Sigurð í Jákupsstovu, informerede den nye bestyrelse overordnet om hvordan
universitetet er organiseret. Forhenværende bestyrelse har besluttet at universitetet er
organiseret i to fakulteter med henholdsvis to og tre afdelinger.
Fróðskaparsetrið har været gennem en proces med tre vicedekaner, men planen er at
ansætte fem nye dekaner til foråret. De skal ansættes lokalt.
Bestyrelsen er den øverste myndighed og står til ansvar over for kulturministeren. Bestyrelsen
ansætter og afskediger rektor. Bestyrelsen ansætter og afskediger dekaner og
universitetsdirektøren efter anbefaling fra rektor. Bestyrelsen bestemmer bl.a. universitetets
organisation, strategi og udvikling.
Fróðskaparsetrið blev evalueret af en ekstern evalueringskomite i 2014. Kulturministeriet er
ansvarlig for og styrer evalueringsprocessen. Et af fokuspunkterne for den næsteevaluering vil
være universitetets egen selvevaluering, og er dette derfor et emne der bør få høj prioritet.
Bevillingen på knapt 85 mio.kr. kommer næsten udelukkende fra bevillingen på finansloven.
Fróðskaparsetrið skal arbejde med at styrke samarbejde med erhvervslivet, samt at styrke
efteruddannelse, som også kan generere penge til universitetet.
Universitetet har gennem de seneste år prioriteret at forbedre studiemiljøet hos de
studerende bl.a. ved at oprette et studiekontor, studerendes råd, tutorordning, studiecafé
m.m. Hvilket har medført, at de studerende har fået langt mere indflydelse på studieforløbet
end tidligere.
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2. Konstituering af bestyrelse
Bestyrelsen har konstitueret sig med Ólavur Ellefsen som formand og Maritu Rasmussen som
næstformand.
Rektor og universitetsdirektøren deltog ikke under dette punkt.

3. Fastlæggelse af møder
Bestyrelsen har besluttet sig for at afholde et bestyrelsesmøde snarest muligt.
Bestyrelsesmøderne i 2017 ligger således:
- Mandag 13. februar kl. 9 (DTU - Lyngby)
- Mandag 29. maj (Setursskrivstovan)
- Tirsdag 12. september (Fróðskaparsetrið)
- Tirsdag 21. november (Fróðskaparsetrið)
Universitetsdirektøren kalder ind i kalenderen.

Universitetsdirektøren
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