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Mál til umrøðu: 
 
1. Fíggjarætlan 2017 – sparingar 
Fíggjarleiðarin hevur heintað inn raðfestingar frá deildunum og fyrisiting til komandi fíggjarár. 
Samlaðu útreiðslurnar eru væl omanfyri væntaðu játtanina til Setrið 2017. Deildirnar fara at hyggja 
eftir verandi virksemi, í mun til raðfestingar, fyri at kanna, hvat sparingar kunnu fremjast.  
 
Fíggjarætlanin fyri 2017 verður viðgjørd á komandi leiðslufundum.   

 
2. Verkstova saman við Tórshavnar Kommunu 
Í samsvarvsavtaluni millum Setrið og Tórshavnar kommunu er ásett, at skipað verður fyri tveimum 
verkstovum við umleið umleið 10 umboðum fyri TK og Setrið hvør. Endamálið við verkstovunum 
er at finna møguleikar, verkevni, samstarvsætlanir v.m. millum setrið og TK. 
 
Tann fyrsta verkstovan verður í skúlanum í Norðradali tann 16. november. Luttakararnir frá 
Setrinum higartil eru:  

NVD: Hannes Gislason og Bárður A. Niclasen 
SFD: May-Britt Skoradal og Ása Róin 
NÁD:  Jóhannes Miðskarð og Vár í Ólavsstovu  
FMD: Tóta Árnadóttir og Zakaris S. Hansen  
SSD: Lau Blaxekjær 

 
3. Ársfrágreiðing – hvussu skipa vit arbeiðið? 
Málið hevur verið umrøtt á deildarfundum. Á ávísum deildum er ynski um, at ársfrágreiðingin skal 
innihalda meira vísindaliga miðling enn higartil, og ikki bert javnlíkamettar, ráðstevnur og aðrar 
vísindaligar útgávur. Harumframt eiga ársfrágreiðingar at innihalda, hvussu nógv lesandi hava lokið 
prógv tað árið. 
Miðað verður eftir at viðgera ein yvirskipaðan frymil fyri ársfrágreiðingar frameftir á 
leiðslufundinum, sum verður týsdagin 8. november. Ein almenn “miðling av vísindum” skal 
leggjast aftrat sum punkt í ársfrágreiðingini. Undirvísingarparturin verður umrøddur á deildunum.  
Ársfrágreiðing hevur ikki enn verið umrødd á SFD, NVD og NÁD.  
 
4. Mannagongd fyri serligan tørv 
Ein mannagongd fyri lesandi við skerdum lestrarførleikum var umrødd. Endamálið við 
reglugerðini er at tryggja øllum lesandi á Fróðskapsetri Føroya somu lestrarmøguleikar. Lesandi á 
Fróðskaparsetri Føroya, sum á einhvønn hátt hava skerdan lestrarførleika, hava rætt til 



 

sernámsfrøðiligan stuðul, ið samsvarar við ásetingarnar í reglugerðini sambært løgtingslóg fyri 
Fróðskaparsetur Føroya § 20.a. 
 
Mannagongdin varð góðkend við smærri tillagingum, og verður løgd á felags drevið í mappuna 
“mannagongdir”. 
 
5. Granskingarinfrakervi 
Granskingarráðið hevur heitt á Setrið um at svara einum spurnarblaði um granskingarinfrakervi, 
sum Setrið varðar av. Endamálið er at tilfarið skal brúkast til eina støðulýsing og frágreiðing um 
granskingarinfrakervi í Føroyum og til arbeiðið at gera tilmæli um at menna samlaða 
granskingarinfrakervi í Føroyum.  
Spurnarblaðið hevur verið til viðmerkingar á deildunum og varð umrøtt á fundinum. JM sendir 
Granskingarráðið spurnarblaðið eftir fundin.  
 
Arbeitt verður við at gera neyvari ognaryvirlit yvir ognir Setursins.   
 
6. Skriv frá skrivarunum á deildunum 
Skrivararnir á deildarskrivstovunum hava sent fyrisitingarstjóranum skriv, við avriti til stýrið, um 
ávís viðurskifti, sum ávirka trivnaðin.  
 
Málið varð umrøtt. Fyrisitingarstjórin tekur málið til víðari viðgerð. 
 
7. Prógvhandan 2017 
Avgerð er tikin um at útbúgvingarárið endar í viku 25, um seinasti fríggjadagur er 23. juni, so er 
hetta dagurin fyri prógvhandan. Málið verður tikið upp á komandi leiðslufundi. 
 
8. E-feingi  
E-feingi er eitt samstarv millum søvn og útbúgvingar- og granskingarstovnar um at veita hesum 
stovnum atgongd til vísindaligt tilfar á internetinum. 
Tær flestu tænasturnar í E-feingi verða veittar í samstarvi við DEFF Danmarks Elektroniske Fag- 
og Forskningsbibliotek. Landsbókasavnið umsitur E-feingi.  
Sum er eru hesi søvn og stovnar við í samstarvinum: 

• Fiskaaling 
• Fróðskaparsetur Føroya 
• Granskingarráð Føroya 
• Havstovan 
• Heilsufrøðiliga starvsstovan 
• Jarðfeingi 
• Landssjúkrahúsið 
• Søvn Landsins 

 
Setrið rindar omanfyri 200 t.kr. árliga fyri at vera partur av samstarvinum. Umrøtt varð, um Setrið 
fær nóg nógv burturúr E-feingi. Dekanarnir taka málið upp komandi deildarfundi, síðani verður 
málið tikið upp aftur á komandi leiðslufundi.  

 
/JM 

 


