
 

Fróðskaparsetur Føroya

23. mars 2010

Frágreiðing til stýrisfund nr. 1/2010

Dagur og klokkutíð: Týsdagin 16. mars kl. 8:45 – 18:00 og 17. mars 2010 kl. 9:00 – 14:00 

Fundarstað: Norðuratlants bryggjan, Keypmannahavn

Til staðar: Herálvur Joensen, stýrisformaður, Jan Mortensen, næstformaður,  Tove Bull, 
Juanna Joensen, Winny í Pætursastovu, Robert (Jim) Brown, Johann 
Jansson Petersen, stýrislimir,
Jóan Pauli Joensen, rektari og Rúna Hjelm, fyrisitingarstjóri. 
Hugin Skaalum, fíggjarleiðari var til staðar undir viðgerðini av 
málunum 5, 6 og 7.  Juanna Joensen var ikki til staðar undir viðgerðini 
av málunum 8 og 9 og partvís máli 4.

Dagsskrá:

1. Góðkenning av 7/2009 stýrisfundi 5. november 2009.
Fundarfrágreiðing 7/2009 varð góðkend.

2. Góðkenning av dagsskrá.
Góðkend við broytingum.  Málini 1- 7 og 10 – 17 vórðu viðgjørd 16. mars, meðan mál 8, 9 
og partvís 4 vórðu viðgjørd 17. mars.

3. Kunning um strategitilgongdina á Setursskrivstovuni.  (J.nr. (3) 10-00-20070013).
Rúna Hjelm kunnaði um strategitilgongdina á Setursskrivstovuni (SSS).  Virksemið á SSS 
fevnir víðar frá reingerð, húsavarðatænastur, fíggjarøkið, journal, KT, próvbók, 
samskipanarvirksemi, fyrireiking av stýrisvirksemi, eksternar próvtøkur, almenn skeið, 
starvsfólkamál, onnur fyrisiting, grunnar, hús, Fróðskapur v.m. 
Strategitilgongdin á SSS hevur millum annað umfatað undirvísing um strategi, misjón og 
visjón, hugarok, Swot-greining, fyrireiking og gjøgnumføring av samstarvsfundi við 
dekanarnar, smíðing av felags endaligari niðurstøðu.  Dentur hevur verið lagdur á at fáa øll 
starvsfólkini við í tilgongdina, og hetta hevur eydnast væl.  Sjálv tilgongdin hevur verið 
samansjóðandi fyri Setursfyrisitingina.
Endalig niðurstøða av arbeiðinum við strategiini á SSS og hinum deildunum á Setrinum er at 
finna á heimasíðuni hjá Setrinum, leinkja: 
http://www.setur.fo/fo/setrid/kunning/bygnadarbroytingar/
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4. Bygnaðar- og strategitilgongd.  (J.nr. (3) 10-00-20070013).
Allar strategiirnar og tilmælið frá bygnaðarbólkinum vórðu gjøgnumgingin. Stýrið heldur, at 
deildirnar á Fróðskaparsetrinum hava gjørt eitt megnararbeiði og hava sett sær greið og bjørt 
mál. Tó ásannar stýrið, at nøkur av málunum neyvan kunnu gangast á møti undir verandi 
fíggjarkarmum. Stýrið er sera væl nøkt við, at flestu skjølini eisini nevna møguleikar fyri 
tvørgangandi samstarvi millum deildirnar. 

Semja var um, at tað burtur úr verandi uppskotum er neyðugt at fáa eitt felags yvirskipað 
strategiskjal fyri Setrið.  Ein trupulleiki við at fáa eitt felags skjal burtur úr tí, sum higartil er 
gjørt, er, at málini í strategiskjølunum eru so ymisk, og at skjølini ikki eru skrivað eftir 
einum felags leisti.  Ein afturvendandi trupulleiki er tó manglandi granskingarførleiki hjá 
lærarunum á Læraraskúlanum og Sjúkrarøktarfrøðiskúlanum, umframt manglandi gransking 
á somu megindeildum.  Tosað varð eisini um, hvørji ynski stýrið hevur til eina yvirskipaða 
strategi fyri Setrið, m.a. um Setrið skal bjóða aðrar útbúgvingar út enn tær, ið Setrið hevur í 
dag, t.d. búskap og seafood management, og hvørt tað skal granskast meiri í 
fiskivinnuspurningum.  

Avgjørt varð, at leiðslan á Setrinum skal seta seg í samband við ein skikkaðan persón, sum 
fær til uppgávu at fáa fram høvuðsinnihaldið í verandi strategiuppskotum og evnar hetta til 
eitt uppskot um eina samanhangandi strategi fyri undirvísing og gransking á 
Fróðskaparsetrinum. Stýrið skal síðani arbeiða víðari við einari yvirskipaðari visjón og 
strategi, sum byggir á hetta arbeiðið.

Á fundinum vóru ymisk uppskot til visjón umrødd.  Millum annað varð skotið upp, at Setrið:
 skal vera við til at nøkta tørvin av útbúnum fólki í føroyska samfelagnum, 
 skal vera við til at nøkta tørvin á gransking í føroyskum viðurskiftum,
 skal menn tvørfakliga gransking og undirvísing,
 skal menna nærri samstarv við sektorgranskingina.      

Í sambandi við hetta mál varð eisini ein ætlan fyri arbeiðið við visuellum samleika á 
Setrinum løgd fram fyri stýrið.  Semja var um, at arbeiðið við at mynda ein visuellan 
samleika skal byrjast, og at tað er sera umráðandi, at allar megindeildirnar verða við í hesi 
tilgongd.

Bygnaðarligu møguleikarnir á Setrinum vórðu viðgjørdir grundað á strategiskjølini og 
tilmælini frá bygnaðarbólkinum.
 
Stýrið var samt um, at tað í tilmælunum um framtíðar bygnað eru fleiri skilagóð og 
mennandi uppskot. Takandi í egnan barm ásannaði stýrið, at arbeiðssetningurin um 
bygnaðarligu møguleikarnar kundi verið greiðari orðaður og givið meira beinleiðis til 
kennar, at stýrið vil hava færri megindeildir og ein einfaldan bygnað, sum sampakkar við ta 
sannroynd, at Fróðskaparsetrið er eitt ógvuliga lítið universitet við avmarkaðum tilfeingi, 
starvsfólkaliði og næmingatali.

Tá ið tað er sagt, so er stýrið ikki nøkt við tilmæli nr. viii, sum er soljóðandi:

“Møgulig uppskot um nýggjan bygnað, har lagt verður upp til samanlegging av 
megindeildum fyri at fáa betri synergi, verður ikki mett at geva nakrar fyrimun í løtuni, m.a. 
tí at megindeildirnar ikki húsast saman. Betri er at fyrireika samstarv millum 
megindeildirnar fyrst við at samskipa útbúgvingarnar og framleiða skeið fyri hvørja aðra – 
og saman. Henda tilgongd kann skapa grundarlag fyri seinni væleydnaðari samanlegging”.

Stýrið tekur fult undir við øllum átøkum, ið eggja til tvørgangandi samstarv millum ymisku 
eindirnar á Fróðskaparsetrinum, men stýrið heldur ikki, at hølisviðurskiftini skulu brúkast 

2



sum undanførsla fyri at áseta ein bygnað, sum í sær sjálvum er fremjandi fyri samstarv og 
effektiva nýtslu av tilfeinginum.

Semja var um, at tað ikki er ein gongd leið, at stýrið skal bíða við at broyta bygnað, til 
megindeildirnar eru komnar longri á samstarvsøkinum, soleiðis sum bygnaðarbólkurin 
annars mælir til.

Stýrið ynskir at lýsa ymiskar møguleikar fyri bygnaðarligum broytingum, grundaðar á 
tilmælið frá bygnaðarbólkinum.  Rektarin fær til uppgávu at lýsa hesar møguleikar og seta 
fram fleiri uppskot um nýggjan bygnað, við fyrimunum og vansum.  Uppskotið skal verða 
klárt til 30. apríl 2010.  Á komandi stýrisfundi í mai skal stýrið viðgera nýggjan bygnað og 
yvirskipaða strategi fyri Setrið.

5. Fíggjarstatus 2009.  (J.nr. (3) 10-12-20070011). 
Hugin Skaalum legði fram eina frágreiðing um fíggjarstatus fyri 2009 fyri Fróðskaparsetrið. 
Undir viðgerðini varð víst á, at um stýrið skal liva upp til sína ábyrgd sambært § 11 í lógini 
fyri Fróðskaparsetrið, er tað sera umráðandi at miðsavna fíggjarøkið.  Frágreiðingin varð 
annars tikin til eftirtektar. 

6. Uppskot til fíggjarætlan fyri 2010.  (J.nr. (3) 10-12-20070015).
Niðurstøðan av viðgerðini av fíggjarætlanini fyri 2010 var, at útreiðslur til leysalærararnar 
skulu skerjast, og at ein buffari til felagsútreiðslur og -íløgur, so sum PR-tiltøk og útreiðslur 
til KT-økið, skal leggjast á SSS.  Harumframt skal peningur setast av til menning av 
próvbókini/hagtalsgrunni og til arbeiðið við at forma ein visuellan samleika á Setrinum. 
Leiðslan skal gera eitt uppskot um fíggjarætlan fyri 2010 til stýrið áðrenn 15. apríl 2010.

7. Fyrireiking til fíggjarætlan fyri 2011.  (J.nr. (3) 10-11.01-20070009).
Fyrisitingarstjórin á Setrinum skal kanna, nær freistin at lata inn uppskot til fíggjarætlan fyri 
2011 er.  Um innlatingarfreistin loyvir tí, skal hetta mál flytast til stýrisfundin í mai.

8. Fyriskipanir fyri rektara- og fyrisitingarstjórastørvunum.  (J.nr. (3) 10-20-20070008).
Fyriskipaninar fyri rektara- og fyrisitingarstjórastørvunum vórðu samtyktar við minni 
málsligum broytingum.

9. Reglugerð fyri stýrið á Fróðskaparsetrinum og fyri stýrisarbeiðnum.  (J.nr. (3) 10-00-
2007009).
Reglugerðin varð samtykt við minni broytingum.

10. Møgulig stovnan av einum depli fyri útnorður søgusamstarvi.  (J.nr. (3) 10-03-
20070033). 
Jóan Pauli Joensen kunnaði um bakgrundina fyri hesum málinum.  Hann greiddi frá, at hann 
hevur nýliga sett seg í samband við rektararnar á Háskúlanum á Akureyri, Háskúla Íslands 
og Grønlands Universitet.  Tað er tó onki svar komið enn.  Hetta kann tó fyribils síggjast 
sum ein verkætlan.  Semja var um, at slíkir deplar mugu passa inn í heildarbygnaðin fyri 
Fróðskaparsetrið.  Stýrið tók kunningina til eftirtektar.

Kunning:

11. Kunning um fundir í Mentamálaráðnum.  (J.nr. (3) 10-03-20070023).
Rúna Hjelm kunnaði um tveir fundir, sum MMR og Fróðskaparsetrið hava haft.  Annar 
fundurin var í sambandi við samanleggingina av ES-útbúgvingarsamstarvinum, Altjóða 
skrivstovuni og LFÚ við Fróðskaparsetrið (J.nr. (3) 10-00-20070017), og hin fundurin var 
um:
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1) Fjarlestur og lestrarstuðulskipanir  (J.nr. (3) 10-40-20070032).
2) Útbúgvingarskrá og ráðstevna
3) Seafood management
4) Pedagoghjálparaútbúgving

Kunningin varð tikin til eftirtektar.

12. Kunning um arbeiðið í PR-bólkinum fyri útbúgvingar á Fróðskaparsetrinum.  (J.nr. (3) 
10-01-20070030).
Rúna Hjelm greiddi frá um seinastu tiltøkini hjá PR-bólkinum fyri útbúgvingarnar á 
Setrinum.  Millum annað hevur PR-bólkurin sett í verk hesi kunningartiltøki: 

 Ein faldari yvir allar útbúgvingarnar á Setrinum
 Kunningarátak um útbúgvingarnar á Setrinum á flestu miðnámsskúlunum í Føroyum
 Greinar og lýsing um útbúgvingarnar á Setrinum í serligum útbúgvingarblaði í Sosialinum 
 Lýsing og faldari í MESS (føroyskt ungdomsblað)
 Eru í ferð við at leggja til rættis eitt serligt kunningarátak í Miðlahúsinum í mai, har 

málbólkurin eru fólk, sum eru liðug við miðnámsskúlaútbúgvingina.
Kunningin varð tikin til eftirtektar. Stýrið var væl nøkt við arbeiðið hjá PR bólkinum og 
heldur tað hava stóran týdning, at lýsingar- og kunningarátøkini hjá Fróðskaparsetrinum eru 
samskipað.  

13. Kunning um arbeiðið í leiðarabólkinum.  (J.nr. (3) 10-01-20070020).
Rúna Hjelm greiddi frá arbeiðinum í leiðarabólkinum í tíðarskeiðnum frá 1. oktober 2009 og 
til nú.  Evni, sum leiðarabólkurin hevur tikið upp til viðgerðar, eru millum annað menning 
av einari felags eftirmetingarskipan av útbúgvingunum á Setrinum, samskipan av pisuskeiði 
fyri nýggj lesandi í heyst, møguligt tvørgangandi útbúgvingarsamstarv á Setrinum við at 
skipa útbúgvingarnar eftir sama leisti.  Kunningin varð tikin til eftirtektar, og stýrið gav til 
kennar, at stýrið tekur fult undir við slíkum skipanum og átøkum, ið tryggja, at tilfeingið 
verður fullnýtt og mennir felags samleikan hjá Fróðskaparsetri Føroya.

14. Kunning um arbeiðið við at dagføra próvbókina.  (J.nr. (3) 10-05-20070040).
Rúna Hjelm greiddi frá, at ein arbeiðsbólkur arbeiðir við at dagføra próvbókina á Setrinum. 
Í próvbókini verða skeið, próvtøl, lesandi, próvdómarar o.a. skjalfest.  Endamálið við 
menningararbeiðinum er millum annað at gera próvbókina meiri brúkaravinarliga, at fleiri, 
eisini lesandi, skulu fáa atgongd til upplýsingar í próvbókini út frá avmarkaðum 
brúkaraprofilum og –rættindum, og at tað skal vera lættari at fáa atgongd til fleiri hagtøl um 
lesandi og útbúgvingar á Setrinum.  
Kunningin varð tikin til eftirtektar. 

15. Kunning um nýggjar starvssetanir á Setrinum.
Jóan Pauli Joensen kunnaði um nýggjar starvssetanir á Setrinum.  Kunningin varð tikin til 
eftirtektar.

16. Kunning um nýggju samfelagsfrøðiútbúgvingina á Søgu- og samfelagsdeildini.  (J.nr. 
(3) 10-41.01-20070011).
Jóan Pauli Joensen kunnaði um nýggju samfelagsfrøðiútbúgvingina á Søgu- og 
samfelagsdeildini. Tað verður lagt upp til, at tey lesandi fylgjast tvey tey fyrstu árini, meðan 
tey triðja árið kunnu velja millum ymisku fakini á deildini.  Undirvísingin fyrstu tvey árini 
verður framd, men lesandi kunnu sleppa inn á útbúgvingina á hvørjum ári, tvs. at 1. árs og 2. 
árs lesandi fylgjast fyrstu árini.  Við hesi seinastu broytingini verður mett, at tað er møguligt 
at taka nýggj lesandi inn á hvørjum ári við somu játtan.  Kunningin varð tikin til eftirtektar.

17. Ymiskt.
Stýrið var samt um, at stýrið skal seta av 6. og 7. mai 2010 av til komandi stýrisfund í mai.
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