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Frásøgn frá setursráðsfundi nr. 5/2007 
   
Tíð:  Fríggjadagin 29. juni 2007, kl. 13 
Fundarstaður: Setursskrivstovan  
 
Á fundi: Jóan Pauli Joensen, rektari  

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

 
 
 
Dagsskrá: 
1. Gjøgnumgongd og góðkenning av 4/2007 setursráðsfundi 25. mai 2007. Góðkend. 
 

 
2. Góðkenning av dagsskrá.  Góðkend við ískoyti. 
 
 
Mál at taka støðu til / umrøða: 
 
 
3. Fíggjarmál. Endurskoðað býti 2007. (J.nr. (3) 10-12-20070002) Annika Sølvará 

kunnaði um fíggjarstøðuna, legði fram skjøl við metingum, framrokningum og 
fíggjarætlanum. Staðfest, hóast fíggjarkarmurin er trongur, verða verandi 
fíggjarætlanir góðkendar. Setursráðið játtaði umsóknini frá Sólfinni Hansen um stuðul 
til NordLiks skeið í august. Hetta varð gjørt, tí setursráðið var samt í, at tað hevur 
stóran týdning, at vit skipa fyri hesum skeiði nú. Setursráðið átalað annars, at bæði 
hendan og aðrar umsóknir um stórar upphæddir koma mitt í einum fíggjarári. 
Setursráðið harmaðist, at tað ikki eru játtaðir pengar á eykafíggjarlógini til keyp av 
neyðugum innbúgvi, KT við meira til nýggju hølini í Jónas Broncks gøtu. Setursráðið 
góðkendi, at uml. 200.000 kr. Verða brúktar til endamálið, men heitti á rektaran um at 
gera myndugleikarnar varðar við fíggjartørvin. 

 
 
4. Setan av evnafrøðingi á Náttúruvísindadeildini.  (J.nr. (3) 10-21.04-20070001) 

Hans Pauli Joensen kunnaði um málið. Umfatandi tilmæli komið frá 
metingarnevndini, sum metir at fleiri umsøkjarar eru skikkaðir til starvið. 
Megindeildin avgjørt at hava samrøður við nakrar umsøkjarar. Marjun Mortensen, 
Eilif Gaard og Annika Sølvará í samrøðubólkinum. Annika samskipar samrøðurnar, 
sum verða 5. og 6. juli. Avgerð helst takast í vikuni eftir. Setursráðið tekur avgerð 
millum fund í málinum.  
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5. Setan av stjórnmálafrøðingi í avloysarastarv á Søgu- og samfelagsdeildini. (J.nr. 

(3) 10-21.02-20070004). Ein umsókn komin til starvið frá Beintu í Jákupsstovu. 
Deildin mælir til at bjóða henni starv sum lektari í eitt ár. Setursráðið tók undir við 
tilmælinum. Deildin og Setursskrivstovan avgreiða málið. 

 
 
6. Ávegis uppskot til lóg fyri Setrið, Læraraskúlan og sjúkrarøktarfrøðiskúlan. 

(J.nr. (3) 10-00-20070002). Rektarin og setursskrivarin kunnaðu um arbeiði í juni. 
MMR arbeiðir við uppskotinum í  summar, væntandi skal uppskotið leggjast fyri 
Løgtingið í september. Setursráðið avtalaði at halda fund um málið týsdagin 3. juli 
kl.10-12.30 á Náttúruvísindadeildini. 

 
 
7. Val av limi í Vísindaráðið. Áheitan frá Mentamálaráðnum. Málið umrøtt. Rektarin 

arbeiðir við málinum,   
 
 
8. Hagtøl fyri gransking, menning og nýskapan. Útgáva hjá Granskingarráð Føroya 

juni 2007. Setursráðið samt um at Setrið eigur at koma við eini almennari reaktión 
uppá tilfarið frá Granskingarráðnum, har støðan hjá Fróðskaparsetrinum verður nógv 
umrødd og har mælt verður til at styrkja Fróðskaparsetrið munandi. Rektarin ger 
útkast til skriv.  

 
 
9. Luttøka í Markleys Útbúgving – lestrartiltaki hjá Altjóða Skrivstovuni 27. 

september 2007. Fróðskaparsetrið luttekur aftur í ár. Setursskrivstovan samskipar við 
Altjóða Skrivstovuna. 

 
 
10. Kunning frá deildunum o.ø.: 

a. Fundur á Søgu- og Samfelagsdeildini 26.6.2007.  (J.nr. (3) 10-01-20070003). 
Einki at leggja afturat. 

b. Fundur á Náttúruvísindadeildini 26.6.2007.  (J.nr. (3) 10-01-2007.0004). Einki 
at leggja afturat. 

c. Fundur á Føroyamálsdeildini 25.6.2007.  (J.nr. (3) 10-01-2007.0002). Einki at 
leggja afturat. 
 

 
Avgreiðslumál: 
 
11. Próvdómaragóðkenningar: 

a. Eftir tilmæli frá Søgu- og Samfelagsdeildini hevur Mentamálaráðið góðkent 
hesar próvdómarar: Christian Ihlen, studentaskúlalærara á Føroya 
Studentaskúla og HF-skeiði til Søgu og Gest Hovgaard, adjunkt á Roskilde 
Universitets Center til Stjórnmálafrøði 

b. Eftir tilmæli frá Náttúruvísindadeildini hevur Mentamálaráðið góðkent Ann-
Charlotte Heiberg, lektara, Ph.D., Forskningscenter Sorgenfri  Innan 
arvalæru og mýlislívfrøði. 
At staðfesta.  (J.nr. (3) 10-25-20070001). Staðfest. 
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12. Staðfesting av setan av vísindaligum avloysara á Føroyamálsdeildini.  (J.nr. (3) 

10-21.03-20070001). Deildin hevur millum funda bjóða Kristin Magnussen at halda 
fram í starvinum sum avloysari til 1.8.2009. Setursráðið staðfesti avgerðina. 
Setursskrivstovan avgreiðir málið. 

 
 
Kunningarmál: 
 
13. Mánaðarjavni: 

a. Ultimo mai 2007, nýtsla fyri alt setrið 7.243.500 kr = 37,4 % av 
játtanarkarmi uppá 19.364.000 kr.  (J.nr. (3) 10-12-20070002). 

 
14. Løgtingsfíggjarlóg 2007.  Á eykajáttanarlóg fyri mars 2007 hevur 

Fróðskaparsetrið fingið 350.000 kr í eykajáttan til hølisútreiðslur í Jónas 
Broncks gøtu.  (J.nr. (3) 10-12-20070002).  

 
 
15. Viðvíkjandi kæru frá studenti.  Mentamálaráðið hevur svarað studentinum, at 

ráðið eftir gjøgnumgongd av málinum ikki hevur grundarlag fyri at staðfesta, at 
Fróðskaparsetrið og Setursráðið hava forbrotið seg ímóti lógarbundnum 
skyldum ella hava framt brot mótvegis formligum reglum galdandi fyri 
Fróðskaparsetur Føroya.  (J.nr. (3) 10-03-20070003). 

 
 
16. NUAS-seminar í Bergen 19.-21.8.07 “Studenten i fokus”.  (J.nr. (3) 10-68-

20070005). 
 
 
Frágreiðing: Annika Sølvará 
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