Fróðskaparsetur Føroya

4. juli 2008

Fundarfrágreiðing frá setursráðsfundi nr. 7/2008
Dagur og klokkutíð: Tórsdagin 3. juli 2008, kl. 13-16.00
Fundarstaður:

Setursskrivstovan

Á fundi:

Jóan Pauli Joensen, rektari
Hans Pauli Joensen, vararektari og megindeildarráðsf. fyri NVD
Elin Súsanna Jacobsen, megindeildarráðsf. fyri SSD
Malan Marnersdóttir, megindeildarráðsf. fyri FMD
Rúna Hjelm, setursskrivari

1.

Gjøgnumgongd og góðkenning av 6/2008 setursráðsfundi 12. juni 2008.
Góðkend

2.

Góðkenning av dagsskrá.
Góðkend

Mál at taka støðu til / umrøða:
3.
Fíggjarmál:
a. Fíggjarætlan fyri 2009. (J.nr. (3) 10-11.01-20070004).
Malan Marnersdóttir kunnaði um arbeiðið við at gera eina fíggjarætlan fyri 2009 fyri
Føroyamálsdeildina. Arbeiðið er væl ávegis, men tølini fyri nýtt virksemi í 2009 skulu
leggjast afturat verandi virksemi. Arbeiðið við at samla og dagføra digitalu søvnini á
Føroyamálsdeildini verður gjørt í stigum. Øll data eru nú savnað í einum ambætara á
setrinum. Tey næstu stigini eru at normalisera dátugrunnarnar og gera viðskiftara, soleiðis at
tað ber til at arbeiða við grunnunum og samskifta millum teir. Írestandi arbeiðið verður mett
at kosta umleið kr 200.000, býtt á kr 100.000 í ár og kr 100.000 í 2009. Føroyamálsdeildin
hevur ætlanir um at seta gongd á arbeiðið við at digitalisera orðaseðlasavnið. Eitt av
endamálunum er at gera tað og onnur dátusøvn atkomilig fyri almenningin. Hetta arbeiði
verður gjørt í stigum yvir fleiri ár. Ein meting skal gerast av fíggjartørvinum til hetta arbeiði í
2009. Setursráðið er samt um, at arbeiðið við at digitalisera søvnini er eitt sera umráðandi
arbeiði fyri Fróðskaparsetrið, og tað skal raðfestast í fíggjarætlanini fyri 2009.
Síðani kunnaði Hans Pauli Joensen um fíggjararbeiðið á Náttúruvísindadeildini. Fíggjartølini
fyri 2009 eru býtt upp eftir fíggjartørvi til ávikavist nýggj størv, leysalæraralønir,
marknaðarføring, tól til starvstovuarbeiði. Harafturat skal ein meting gerast á fíggjartørvinum
til próvdøming á deildini. Setursráðið er samt um, at arbeiði og peningur til marknaðarføring
er eitt felagsmál, og at deildirnar tí í felag skulu seta pening av til hetta øki. Harafturat er
ráðið samt um, at útreiðslurnar til tól til starvsstovuna er ein bráðfeingis útreiðsla, sum eisini
eigur at verða raðfest í fíggjarætlanina fyri 2009.
Til síðst legði Elin Súsanna Joensen fram fíggjartølini fyri 2009 á Søgu og samfelagsdeilini. Í
fíggjartølunum var ein meting av leysalærarum og rakstrarútreiðslum fyri 2009. Harafturat
kunnaði hon um ætlaðu nýggju starvssetanunum á deildini. Setursráðið var samt um, at SøguPoststaður
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og samfelagsdeildin hevur bráðfeingis tørv á setan av fleiri størvum til ávikavist søgu- og
samfelagsfrøði.
Til síðst kunnaði Rúna Hjelm um fíggjartørvin fyri 2009 á Netumsitingini.
Setursráðið avtalaði eisini ein nýggjan fund um fíggjarmál, tórsdagin 10.07.08 kl. 13.00
b. Býti av fíggjarjáttan 2008. (J.nr. (3) 10-12-20070008).
Rúna Hjelm kunnaði um arbeiðið við fíggjarjáttanini fyri 2008. Setursráðið var samt um, at
av tí at tað er feriu tíð og arbeiðið við fíggjarætlanini fyri 2009 eisini krevur orku, skal tað
víðari arbeiði við fíggjarjáttanini fyri 2008 bíða til august í ár.
4.

Kostnaðarmeting av umbygging av skrivstovuni í Ovastovu. (J.nr. (3) 10-3320070001).
Hans Pauli Joensen kunnaði um, at kostnaðurin av umbyggingini í Ovastovu verður mettur til
kr. 75.000. Setursráðið tekur undir við ætlanini um umbygging av skrivstovuni í Ovastovu.
5.

Uppskot og kostnaðarmeting av umbygging av starvsstovuni á
Náttúruvísindadeildini. (J.nr. (3) 10-33-20070002).
Tørvur er á at tryggja skaðilig evni á starvsstovuni á Náttúruvísindadeildini. Hans Pauli
kunnaði um, at henda umbygging verður mett at kosta kr. 75.000. Setursráðið tekur undir við
ætlanini við umbyggingini av starvsstovuni.

6.
Skrivstovumanning á deildarskrivstovuni á Náttúruvísindadeildini.
Deildarskrivarin á Náttúruvísindadeildini hevur sagt upp til 1. september og skrivarin 1.
august 2008. Setursráðið áleggur Setursskrivstovuni at átaka sær átrokandi uppgávur í
tíðarskeiðinum, fram til nýggj starvsfólk eru sett á skrivstovuni á Náttúruvísindadeildini.
7.
Uppskot til eldrapolitikk á Fróðskaparsetrinum. (J.nr. (3) 10-20-20070001).
Góðkent.
8.

Innbjóðing frá Altjóða Skrivstovuni at luttaka á tiltakinum Markleys Útbúgving
2008, sum verður í Norðurlandahúsinum 24. september. (J.nr. (3) 10-5320070003).
Setursráðið er positivt til tiltakið Markleys Útbúgving, men vil hava meiri samskifti við
Altjóða Skrivstovuna um, hvussu tiltakið er ætlað skipað, áðrenn støða verður tikin til luttøku.

9.
Ymist.
a. Fróðskaparsetrið eftir 1. august 2008
Rektarin kunnaði um eina telefonsamrøðu, hann hevði havt við Jørgen Meitilberg í
Mentamálaráðnum sama morgun. Jørgen Meitilberg hevði greitt frá, at Mentamálaráðið var
farið undir arbeiðið við at greina, hvussu limirnir í stýrinum fyri nýggja Fróðskaparsetrið
skulu veljast. Av tí at arbeiðið við at gera reglur fyri vali av limum í stýrið fer at taka tíð,
kunnu limirnir í Setursráðnum rokna við, at teir í næstum fáa boð um at halda fram undir
somu skipan sum nú í eitt tíðarskeið.

10.
Kunning frá deildunum o.ø.:
a. Fundur á Føroyamálsdeildini 2.7.08. (J.nr. (3) 10-01-20070002).
Tikið til eftirtektar.
Avgreiðslumál:

11.

Metingarnevnd til KT-størvini á Náttúruvísindadeildini at staðfesta: Erik
Bruun, professari, Institut for Elektroteknologi, DTU, Keypmannahavn, Jørgen
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Staunstrup, professari, IT-Universitetet i København og Kjell Bratbergsengen,
professari, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, Norges teknisknaturvidenskapelige universitet, Trondheim. (J.nr. (3) 10-21.04-20070006).
Metingarnevndin staðfest. Erik Bruun, professari, hevur játta at samskipa arbeiði í
metingarnevndini.

Kunningarmál:

12.

Starvssetan. Gunnar Restorff, cand.scient., er settur í starv sum lektari í
støddfrøði á Náttúruvísindadeildini frá 1. august 2008. (J.nr. (3) 10-22.0420070019).

13.

Ritgerð frá Susanne Cederdahl Att skapa sin manliga identitet Barnet, ynglingen
och mannen i tre noveller av Jens Pauli Heinesen, avhandling pro gradu i
litteraturvetenskap við Åbo Akademi 2008. Hon hevur fingið námsferðarstuðul
fyri mongum árum síðan. (J.nr. (3) 10-52-20070003).

14.
Kunningartilfar:
a. Kunning um Northern Periphery Programme 2007-2013 frá NORA, norðurlendska
atlantssamstarvinum
b. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor, Forskningsstatistik 2006,
Danmarks Statistik
c. Danske translatører gennem tiderne 1635-2008, Copenhagen Business School
d. Årsrapport 2007, Aarhus Universitet

