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Fundarstaður: Setursskrivstovan
Á fundi:

Jóan Pauli Joensen, rektari
Hans Pauli Joensen, megindeildarráðsf. fyri NVD
Elin Súsanna Jacobsen, megindeildarráðsf. fyri SSD
Eivind Weyhe, megindeildarráðsf. fyri FMD
Annika Sølvará, setursskrivari

Dagsskrá:
1.

Gjøgnumgongd og góðkenning av 11/2005 setursráðsfundi 15. desember 2005.
Frágreiðingin góðkend.

2.

Góðkenning av dagsskrá. Góðkend við ískoyti.

Mál at taka støðu til / umrøða:
3.

Tilmæli um summarskeið o.tíl. fyri útlendskar studentar á Fróðskaparsetrinum.
(J.nr. 0040-01727). Fundarskjal: Tilmæli frá arbeiðsbólki, dagfest 24. 1.06, 2 s.
Setursráðið metti, at spurningurin um arbeiðsbyrðu og hvørt talan er um
deildaruppgávur ella eksternar uppgávur er eitt prinsipielt mál, sum eigur at viðgerast
saman við málinum um sjálvevaluering, sum farið er undir, sí pkt. 5. Málið fyribils
útsett.

4.

Setan av KT-leiðara. (J.nr. 0021-01767). Fundarskjal: Tilmæli frá setanarnevnd,
dagfest 30.1.06, 3 s. Setursráðið tók undir við tilmælinum frá setanarnevndini.
Setursskrivarin avgreiðir málið.

5.

Sjálvevaluering/dygdarmenning. (J.nr. 0017-01639). Á serfundi hevur setursráðið
viðgjørt spurningin um at fara undir eina sjálvevaluering. Rektarin hevur sent
deildunum áheitan um at koma við hugskotum og viðmerkingum til málið. Setursráðið
er samt um, at talan er um so umfatandi og samansett mál, at neyðugt er við eksternari
hjálp, bæði ráðgeving til at leggja lag á og arbeiðsorku at gera sjálvt
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kortleggingararbeiðið. Heitt var á deildirnar um at viðgera málið á starvsfólkafundum
og koma við innspæli til skipan av arbeiðnum. Verður tikið uppaftur á komandi
setursráðsfundi.

6.

Støðutakan til umlegging til nýggja bókasavnsskipan, ALEPH, á Føroya
Landsbókasavni. (J.nr. 0013-01786). Fundarskjal: Bræv frá Landsbókasavninum,
dagfest 20.1.06, 1 s. Setursráðið helt tað vera prinsipielt skeivt, at gjaldast skal fyri alt
fleiri tænastur, sum áttu at verið rindaðar beinleiðis av rakstrinum hjá
Landsbókasavninum. Seturssrkivstovan sendir Landsbókasavninum og
Mentamálaráðnum bræv um hetta. Annars staðfesti setursráðið, at tað má játta
umbidna peningin, kr. 15.000 árliga, tí eingin annar møguleiki er. Peningurin verður
tikin av felags játtanini næstu ferð fíggjarbýti skal gerast.

7.

Kunning frá deildunum o.ø.:
a. Fundir á Føroyamálsdeildini 19.12.05 og 12.1.06. (J.nr. 0011-00011). Einki
at leggja afturat.
b. Fundur á Søgu- og Samfelagsdeildini 17.1.06. (J.nr. 0011-00012). Einki at
leggja afturat.
c. Hoyringsfundur um broyting í løgtingslóg um gransking. Rektarin og
setursskrivarin, sum vóru á fundi í Mentamálaráðnum 30.1.06, kunnaðu um
málið.

Avgreiðslumál:
8.

Próvdómaragóðkenningar. Eftir áheitan frá ávikavist Náttúruvísindadeildini,
Føroyamálsdeildini og Søgu- og Samfelagsdeildini hevur Mentamálaráðið
góðkent hesar próvdómarar:
a. Poul Valentin Hansen, professari á Syddansk Universitet Odense í
skeiðum innan Kolvetnisalisfrøði
b. Þorgunn Snædal, fil.dr., Riksantikvarieämbetet, Stockholm
c. Martha M. Mýri, M.A., Studentaskúlin á Kambsdali, Bogi Eliasen,
cand.scient.pol., virkisráðgevi (sjálvstøðugur), Århus og Dr. Grétar Þór
Eyþórsson, professari, stjóri fyri Bifröst Handelshögskola
Forskningscenter, Borgarnesi í Stjórnmálafrøði og Unnur Dís
Skaptadóttir, B.A. í antropologi, dosentur við Félagsvísindadeild Háskóla
Íslands í Mentanarfrøði og Samfelagsfrøði. (J.nr. 0026-01525).
Góðkendar.

9.

Reglugerð fyri stuðli til útlendingar, sum lesa í Føroyum, vanliga kallaður
námsferðarstuðul, samtykt millum funda. At staðfesta. (J.nr. 0010-01737).
Reglugerðin staðfest. Lýst er eftir umsóknum sambært nýggju reglugerðini.
Setursskrivstovan kunnar Mentamálaráðið og samstarvsstovnarnar um reglugerðina.

Kunningarmál:
10.

Mánaðarjavni ultimo november 2005, nýtsla fyri alt setrið 16.601.100 kr = 87,1%
av játtanarkarmi uppá 19.070.000 kr. (J.nr. 0015-01365).
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11.

Starvsfólkamál. Bergdís Skaalum á Høgabóli er farin úr starvi á
Náttúruvísindadeildini pr. 31.12.05. (J.nr. 0023-01131).

12.

Náttúruvísindadeildin hevur latið Statoil fimtu støðufrágreiðing um
verkætlanina “High-level Faroese expertise targeted at the offshore industry”.
(J.nr. 0043-00186).

13.

Grannskoðaður roknskapur fyri norðurlendskt summarskeið í máli og
bókmentum á Føroyamálsdeildini 1.6.-25.6.06. (J.nr. 0056-01789).

14.

Útgávur:
a. Árið hjá Fiskimonnum, Ársfrágreiðing Føroya Fiskimannafelags fyri
2005.
b. Årbok 2004, Stavanger Museum.

Frágreiðing: Annika Sølvará

