7. september 2011

Frágreiðing til stýrisfund nr. 3/2011
Dagur og klokkutíð:

Mánadagin 5. september 2011 kl. 11.30 – 17.30

Fundarstað:

Læraraskúlin, Frælsið 20

Til staðar:

Herálvur Joensen, stýrisformaður, Jan Mortensen, næstformaður,
Juanna Joensen, Winny í Pætursastovu, Ása Róin,
Róin Rebekka Eið,
stýrislimir, Sigurð í Jákupsstovu, rektari og Rúna Hjelm, fyrisitingarstjóri.
Hugin Skaalum, fíggjarleiðari, var til staðar undir viðgerðini
v
av málunum
3 og 4. Tove Bull, stýrislimur
stýri
hevði forfall.

Dagsskrá:

1.

Góðkenning av 2/2011 stýrisfundi 30. mai 2011
Fundarfrásøgn 2/2011 varð
va góðkend.

2.

Góðkenning av dagsskrá
Dagsskrá 3/2011
2011 varð góðkend.

3.

Fíggjarstatus fyri 2011. (J.nr. (3) 10-12-20070018).
Fíggjarleiðarin legði fram frágreiðing um fíggjarstatus fyri seinasta hálva árið. Stýrið tók
frágreiðingina til eftirtektar.
Í niðurstøðuni í frágreiðingin stendur millum annað, at við støði í teimum fyrstu 6 mánaðunum
verður mett, at nettoútreiðslujáttanin
toútreiðslujáttanin á rakstrarstaðnum fyri Fróðskaparsetur Føroya fer at halda
við ársenda. Raksturin hjá Granskingardeplinum fyri Samfelagsmenning gevur tó ábendingar
um, at depilin við ársenda ikki fer at halda játtanina. Miðfyrisitingin hevur í hesum sambandi
sa
havt
fund við leiðaran fyri depilin, har avtala er gjørd um, at hann skal taka neyðug atlit fyri at tálma
útreiðslunum fyri 2012.
Fyrisitingin skal senda eina áheitan til Mentamálaráðið um at Fróðskaparsetrið
Fróðskaparsetri vil fáa avgreitt
viðurskiftini viðvíkjandi
ndi undirkonto 30 á játtanini fyri Fróðskaparsetur Føroya.

4.

Fíggjarætlanin fyri 2012. (J.nr. (3) 10.11.01-20070011).
Fíggjarleiðarin legði fram frágreiðing um fíggjartørvin fyri 2012. Stýrið tók frágreiðingina til
eftirtektar.
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Í frágreiðingini stendur
dur millum
m
annað, at tey seinastu árini hava verið
ver stórar broytingar í
starvsfólkahópinum hjá Fróðskaparsetrinum, sum hevur ført við sær, at lønarútreiðslurnar hava
varierað, orsakað av at fleiri starvsfólk eru sett seinastu helvt av fíggjarárinum. Fyri fíggjarárið
fíggjar
2012 verður væntað, at øll størv verða sett fyrst í fíggjarárinum og sostatt fara lønarútreiðslurnar
at sláa fult út í fíggjarárinum.
Leysalæraraútreiðslurnar hava verði vaksandi tey seinastu árini, og hevur hetta bara kunnað
latið seg gjørt, tí øll størvini ikki hava verið sett fyrst í fíggjarárinum. Tað verður sostatt ein
avbjóðing at tálma hesum útreiðslunum í komandi fíggjarári.
Setursskrivstovan hevur boðað MMR frá, at Setrið komandi ár hevur ein mettan fíggjartørv
áljóðandi 3,3 mio. kr. Orsøkin til økta tørvin er, at lønarútreiðslurnar fyri nýggju størvini á bæði
NVD og SSD sláa fult út í 2012. Umframt hetta verður mett,
mett at setanin av tveimum nýggjum
dekanum kemur att kosta Setrinum umleið 1,3 mió. kr.
Tað skal somuleiðis gerast
gera vart við, at MMR hevur veitt okkum eina eykajáttan í sambandið við
fyrireikingar at breiðka og fjøltátta útbúgvingartilboðini á Setrinum, millum annað við SeafoodSeafood
management og fjølmiðlafrøði. Tað verður í løtuni arbeitt við hesum málinum, og er ilt at meta
me
um, hvørjar fíggjarligar avleiðingar hetta fær
f r fyri raksturin í fíggjarárinum 2012.
Verandi virksemi hjá bæði Føroya Læraraskúla og Sjúkrarøktarfrøðiskúlanum verður mett at
kunna fulnast innan verandi fíggjarkarm.
5.

Bygnaðar- og strategitilgongd. (J.nr. (3) 10-00-20070013).
Stýrisformaðurin greiddi frá,
frá at gongd er í málinum um flokking av nýggju dekanunum og
fyrisitingarstjóranum, og at ein skrivlig áheitan væntandi verður send Mentamálaráðnum og
Lønardeildini í næstum. Stýrisformaðurin hevur í samráðingum
samráðingum við MMR/LND fingið greiðu á,
á at
tað er meiri realistiskt fyri stýrið at satsa uppá at fáa dekanstørvini flokkaði í 37.
37 lønarflokki.
Stýrið fer tó at heita á myndugleikarnar um at fáa viðbót fyri áramálssetan.
Reglugerðirnar fyri størv og skipan á Fróðskaparsetri
Fróð
Føroya vóru somuleiðis viðgjørdar og
smávegis rættingar gjørdar. Eitt uppskot verður sent til limirnar í stýrinum til samtyktar millum
funda.

6.

Dekanfyriskipan. (J.nr. (3) 10-20-20070008).
10
Stýrið hevði smávegis viðmerkingar til dekanfyriskipanina
dekanfyriskipani og eitt dagført uppskot verður sent
stýrinum til samtyktar millum funda.

7.

Reglugerð fyri stýrið á Fróðskaparsetrinum og fyri stýrisarbeiðið.
stýrisarbeið
(J.nr. (3) 10-0010
2007009).
Stýrið hevði smávegis viðmerkingar til reglugerðina fyri stýrið,
stýrið og eitt uppskot til dagføring av
reglugerðini verður sent stýrinum til samtyktar millum funda.

8.

Eftirmeting av stýrisarbeiðinum. (J.nr. (3) 10-01-20070043).
Grundað á reglugerðina fyri stýrið á Fróðskaparsetrinum og eina gjøgnumgongd
gjøgnumg
av
virkseminum í farna ári,, legði stýrisformaðurin upp til eina eftirmeting av stýrisarbeiðnum.
Niðurstøðurnar av hesari eftirmeting vóru hesar:
• Tað hevur gingið ov long tíð,
tíð frá tí at stýrisfundurin hevur verið hildin til
fundarfrágreiðingin er send stýrislimunum
stýrislimu
til góðkenningar.
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•
•
•

•

•
•

Bygnaðarligu broytingarnar hava tikið langa tíð, men av tí at stýrið hevur havt tørv á at
gera ein gjøgnumhugsaða broyting,
broyting er tað væl skilligt, at tað hevur tikið tíð.
Stýrislimirnir tóku undir við einum uppskoti um,
um at stýrið framyvir skal
sk gera stevnumið
fyri stýrisarbeiðinum.
Stýrið ynskir framyvir at fyrisitingin sendir eina meiri motiveraða dagsskrá út til
stýrislimirnar,, soleiðis at tað framgongur hvørji mál krevja støðutakan og hvørji mál eru
til kunningar.
Av tí at bert 4 stýrisfundir eru árliga, ynskir
ynskir stýrið at leiðsla og stýrisformaður taka stig til
kunning um ymisk stýrismál millum funda,
funda, har hetta verður mett gagnligt fyri
stýrisasrbeiðið.
Stýrið tók undir við uppskoti um at bjóða Granskingarráðnum ella øðrum
samstarvspørtum til kjak og framløgu,
framløgu, hetta til at kveikja til nýhugsan og økt samstarv.
samstarv
Stýrið ynskir at taka upp arbeiðið at menna eina yvirskipaða strategi fyri setrið.
setrið Leiðslan
skal til næsta stýrisfund koma við einum uppleggi til hvussu arbeiðið kann skipast, men
stýrið leggur tó dent á at leiðslutoymið er fullmannað áðrenn strategiarbeiðið kann byrja

Kunning um:

9.

Nýggj starvsfólk á Fróðskaparsetrinum
Fyrisitingarstjórin kunnaði um nýggj starvsfólk, sum eru sett á Fróðskaparsetri Føroya síðani
seinasta stýrisfund.
Stýrið tók kunningina
ngina til eftirtektar.

10.

Dekanfundir. (J.nr. (3) 10-01-20070020).
10
Fyrisitingarstjórin kunnaði um dekanfundin, sum var hildin 12. apríl 2011. Á hesum fundinum
vóru hesi mál viðgjørd:
Kunning um:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stýrisfund 2.2011
Fíggj
Fíggjarstøðuna
2011
Samskipaða upptøku/upptøku av nýggjum lesandi
Arbeiði í heimasíðu-,
heimasíðu redaktións- og PR-bólki
Star
Starvsfólkadag
Innskriving av nýggjum lesandi
Viðmerkingar til uppskot til Diploma Supplement
Suppleme
Ymiskt

Stýrið tók kunningina til eftirtektar.
11.

Grafiskan samleika. (J.nr. (3) 10-00-20070013).
10
Fyrisitingarstjórin kunnaði um tilgongdina við at seta í verk nýggja grafiska samleikan. Nýggi
samleikin varð tikin í brúk 25. august 2011, samstundis sum dagførda heimasíðan
heimasíða varð latin
upp.
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Stýrið tók kunningina til eftirtektar.
eft

12.

Samskipað upptøka og upptøka av nýggjum lesandi.
lesandi (J.nr. (3) 10-49--20070024).
Fyrisitingarstjórin greiddi frá,
frá at 150 nýggj lesandi eru byrjað á útbúgvingunum á Setrinum. Við
lestrarbyrjan vóru tað bert lestrarpláss eftir á Føroyamálsdeildin, allar hinar útbúgvingarnar
høvdu bíðilistar. Niðanfyristandandi er eitt yvirlit yvir upptøkuna av nýggjum lesandi 2011:

Útbúgving

Tal av lesandi

Føroyskt

26

Lærari

36

Námsfrøði

38

Sjúkrarøktarfrøði

22

Søga
Samfelagsvísindi
Tilsamans

4
24
150

Somuleiðis varð kunnað um, at ætlanin er at gera eina eftirmeting av samskipaðari upptøku á
fundi í arbeiðsbólkinum fyri samskipaða upptøku 7. September og upptøkubólkunum.
Eftirmetingin verður gjørd í samráð við dekanarnar.
dekanarnar Á seinasta skrivarafundi 31. august, var
hetta evnið tó viðgjørt leysliga,
leysliga og niðurstøðan frá hesum fundi varð løgd fram fyri stýrið.
Stýrið tók kunningina til eftirtektar.
13.

Fundir í innanhýsis samstarvsnevnd. (J.nr. (3) 10-01-20070036).
Fyrisitingarstjórin kunnaði um fund 2.2011 í samstarvnevndini. Skráin til henda fundin var:
1. Gerð av reglugerð fyri arbeiðið í samstarvsnevndini.
2. Fyrireiking av trivnaðarkanning.
3. Kunning um setan av fyribilsleiðarum á SRFS og FLSK.
4. Komandi fundur.
Stýrið tók kunningina til eftirtektar.

14.

Kunning um KTT-økið
økið á Setrinum. (J.nr. (3) 10-01-20070042).
Rektarin greiddi frá, at hann hevur sett ein arbeiðsbólk,
arbeiðsbólk sum millum annað skal eftirmeta KTTKTT
økið á Setrinum.
Stýrið tók kunningina til eftirtektar.

15.

Ymiskt
Kunning um móttøku fyri rektarunum,
rektarunum sum verður 9. september kl. 15-17,
17, í J. Broncks g. 25.
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Kunning um starvsfólkamál.

Komandi stýrisfundur verður mánadagin 21. november 2011.
Skrivað hevur RH/SJ
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