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Fundarfrásøgn frá Leiðslufundi 6. november 2012 
 
Umrødd evni:  

1. Post-trivnaðarkanning – Status 
Leiðslan arbeiðir við at gera eitt útkast til, hvussu betrast kann um trivnaðin á teimum 
deildunum, sum í Trivnaðarkanningini høvdu slakasta úrslitið. Harafturat fer leiðslan næstu 
tíðina. Átøk, ið kunnu betra um trivnaðin á Setrinum, verða sett í verk. 

 
2. Ph.d.-kunngerðin 

Arbeiðið við kunngerðini er um at koma á mál. Tá uppskotið til kunngerð er liðugt, verður 
tað sent Mentamálaráðnum, sum síðani fer víðari við málinum. 
 

3. Val til Stýrið 
Val til Stýrið skal verða í ár. Í løtuni verður arbeitt við at áseta ein dag, tá valið skal vera. 
 
Roynt verður at skipa val til Akademiskt ráð samstundis sum valið til Stýrið. Ráðið fer at 
hava ein ráðgevandi leiklut í mun til rektaran. Semja er í leiðsluni um, at ikki mugu 
stovnsetast ov nógv ráð, tí tey kunnu tyngja mannagongdir og seinka avgerðum. 
 

4. Kunning um status í arbeiðinum at umleggja KT-tænastuna 
Arbeiðið at fyrireika útveiting av KT-tænastum er væl á veg. Arbeitt verður eisini við at 
uppstiga netsambandið út í heim munandi. 
 

5. Fíggjarstøða 2012 
Rektarin kunnaði um, at hóast nógv er í gongd í løtuni, sær játtanin fyri árið út til at halda.  
 

6. Fíggjarætlan 2013 
Í fíggjarlógaruppskotinum fyri 2013 er játtanin til Setrið skorin við 1,545 milliónum. Leiðslan 
er í ferð við at raðfesta virksemið komandi ár.  
 

7. Fíggjarstýring – hvussu stýra vit? 
Budget-stýring sum er. Arbeitt verður fram ímóti í størri mun at stýra eftir málum og 
virðum. 
 

8. Ársætlanir 
Varð ikki viðgjørt nærri á hesum fundinum. Dekanurin á Hugvísindadeildini kunnaði um, at 
hon hevði fingið fyrstu 4 ætlanirnar frá granskarum á megindeildini. 
 

9. Hagtøl 
Rektarin kunnaði um, at hagtalsskipanin á Setrinum er ikki nøktandi. Støðugt mangla 
upplýsingar um virksemið hjá Setrinum. Arbeitt verður við at finna eina loysn á hesum. 
 

10. Strategi og Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area , stytt ESG 
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Randi Frederiksberg kunnaði um innleiðandi tankarnar ísv strategi og ESG. Hon skal serliga 
arbeiða við strategi og punktunum 1, 4 og 6 í viðmælunum frá ESG við støði í Bologna-
sáttmálanum, um innanhýsis góðskutryggingarskipanir. 

 
11. Ymiskt 

Fyrisitingarstjórin kunnaði um fund við TAKS. Setrið fekk viðhald í, at øll granskingarútgerð 
eigur at sleppa undan tolli. 
 
 

Næsti fundur: 
 Týsdagin 13. november kl. 14 til 16. Deildarleiðararnir verða við á hesum fundinum. 

 


