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Malan Marnersdóttir, rektari
Turið Sigurðardóttir, vararektari, megindeildarráðsf. fyri Føroyamálsdeildina
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Annika Sølvará, setursskrivari

Dagsskrá:
1.

Gjøgnumgongd og góðkenning av 90. setursráðsfundi 11. desember 2003.
Frágreiðingin góðkend.

2.

Góðkenning av dagsskrá.
Skráin góðkend.

Mál at taka støðu til / umrøða:
3.

Leiðaraskeiðið 13.-16.1.04 Handilsháskúlin og Syddansk Universitet. Eftirmeting
og uppfylging. (J.nr. 0056-01007).
Semja um, at skeiðið var gott. Felags SWOT analysan gav eitt gott útgangsstøði at
arbeiða víðari frá. Tey fýra økini, sum vóru viðgjørd á skeiðinum, eiga at verða brúkt
beinleiðis í viðgerðini av størri málum.
Samtykt at skipa fyri fundi fyri øll vísindastarvsfólkini fríggjadagin 6. februar kl. 14 í
Ovastovu. Evnið fyri fundin er Setrið: styrkir og veikleikar.

4.

Lýsing eftir jarðalisfrøðingi. (J.nr. 0021-01293).
Setursráðið samt um at lýsast má eftir nýggjum professara í jarðalisfrøðifrøði sum
skjótast. Náttúruvísindadeildin ger uppskot til lýsing við støði í seinastu lýsingini. HPJ
mælti til, at heitt verður á Morten Sparre Andersen um at halda fram á
Náttúruvísindadeildini sum adjungeraður professari. Samtykt. HPJ ger uppskot til
avtalu
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5.

Útbúgving og gransking í lóg á Fróðskaparsetrinum. (J.nr. 0040-01224).
Fundarskjal: Upprit frá Kára á Rógvi og Jógvan E. W. Poulsen, 22 s.
Søgu og samfelagsdeildin samtykti á fundi 21.01.04 at mæla til, at ein adjunktur
verður settur í tíðaravmarkað starv at fyriskipa undirvísing og gransking í lóg. Hetta
eigur at gerast so skjótt fíggjarstøðan loyvir tí.
Setursráðið samt um, at uppritið er áhugavert. Onkrar viðmerkingar vóru til innihaldið,
m.a. at tað helst áttu at verið settir adjungeraðir lektarar sum stuðlar aftur at
løgfrøðinginum í uppskoti. Umráðandi at deildin eisini hugsar um gransking í lóg.
Setursráðið samt um at fara undir undirvísing og gransking í lóg so skjótt fíggjarlig
orka er til tess. Arbeitt verður víðari við málinum.

6.

Kunning frá deildunum o.ø.:
a. Fundur á Føroyamálsdeildini 12.12.03. (J.nr. 0011-00011).
Onki at leggja afturat.
b. Fundur á Søgu og samfelagsdeildini 21.01.04. (J.nr. 0011-00012).
Frágreiðingin ikki tøk til fundin, ESJ greiddi frá.
c. Samstarvsnevndarfundur 21.01.04. (J.nr. 0011-00295).
Frágreiðingin ikki tøk til fundin, MM greiddi frá.

Avgreiðslumál:
7.

Kirsten Brix sett í starv 1.12.03 sum adjungeraður lektari á Føroyamálsdeildini.
At staðfesta. (J.nr. 0021-01139).
Staðfest.

Kunningarmál:
8.

Mánaðarjavni ultimo november 2003, nýtsla fyri alt Fróðskaparsetrið 15.013.000
kr = 77,4%. (J.nr. 0015-00910).
AS gjørdi viðmerkingar til seinastu bókingarnar í 2003. Væntandi verður avlopið stórt.
Roknskapurin verður væntandi liðugur mitt í februar.

9.

Bráðfeingisfíggjarlóg fyri 2004 samtykt í Løgtinginum. Til nýggj fíggjarlóg er
samtykt, skal játtanarnýtslan vera soleiðis, at bert neyðugar útreiðslur verða
rindaðar, fyri at átiknar skyldur verða hildnar. Eingi nýggj tiltøk mugu setast í
verk. (J.nr. 0015-01111).

10.

Morten Sparre Andersen sagt seg úr starvi 31.1.04.

11.

Jákup Sørensen hevur fingið játtað stuðul í 1 mánað eftir skipanini um umbýti av
tænastumonnum í Norðurlondum. Hann hevur gjørt avtalu við
Kommunikationsafdelingen á Københavns Universitet um at koma hagar í ein
mánað í vár. (J.nr. 0029-01290).

(J.nr. 0022-0729).
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12.

Yvirlit yvir nevndir, har setrið ger tilmæli, ella har setursfólk eru umboðað.
(J.nr. 0011-01075).
Okkurt manglar frá Náttúruvísindadeildini. HPJ sendir ískoyti til Setursskrivstovuna.

13.

Árið hjá fiskimonnum, Ársfrágreiðing Føroya Fiskimannafelags fyri 2003.

14.

Ymiskt
HPJ kunnaði um, at Náttúruvísindadeildin hevur keypt eitt heimasíðuforrit, tí deildin
vil hava sína egnu heimasíðu í staðin fyri hana hjá setrinum.

Frágreiðing: Annika Sølvará

