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Mál til umrøðu: 
 

1. Fíggjarætlan 2017 
Arbeitt verður við at finna sparingar í sambandi við tillutaðu játtanina. Heitt varð á 
dekanarnar um at gera inntøkumetingar fyri deildirnar. Rektarin sendir leiðsluni seinasta 
útkast til fíggjarætlan.  
 

2. Sjóvinnuhúsið 
Ætlanirnar við at ein triði partur keypir bygningin fyri síðani at leiga hann út til MMR eru 
sleptar. Setrið fer væntandi at leiga Sjóvinnuhúsið beinleiðis frá kommununi, men 
kommunan er ikki sinnað at rinda fyri størri umvælingar/umbyggingar, tí verður ikki rúm fyri 
at gera stórar broytingar í bygninginum. Setrið fær eftir øllum at døma atgongd til hædd 2, 4 
og 5 + part av triðju hædd 
 
Setrið fær undir ongum umstøðum gjørt broytingar í bygninginum, sum eru í stríð við 
teknisku góðkenningarnar. Bygningurin er roknaður til 80 fólk pr. hædd, umframt tey 300, 
sum siloin er roknað til at taka. Leigan verður áleið 1150 kr. pr. fermetur. 
 
Ætlanin er at allar deildir skulu hava atgongd til og undirvísing í Sjóvinnuhúsinum. Ein 
møguleiki er, at SFD og NVD flyta oman í Sjóvinnuhúsið, so fær SSD møguleika at vaksa á 
Jónas Broncks og NÁD fær atgongd til hølini hjá NVD. Leiðslan tók undir við hesum 
møguleika. 
 
Næsta stig er, at dekanarnir taka málið upp við starvsfólkini á deildunum. 
 
Kommunan og Setrið hava í felag 10 dagar at handa MMR eitt tilmæli. 
 
 

3. Samstarvsnevndarfundur um sparitiltøk 

Samstarvsnevndarfundur er avtalaður í morgin 18. januar, har møgulig sparitiltøk í sambandi 

við játtanina verða umrødd.  

 
4. Mannagongdir í smb. við fíggjarliga umsiting av verkætlanum (við uttanseturs fígging), 

herundir nýtsla av gjaldskortum í hesum sambandi 
Ivamál hevur tikið seg upp viðvíkjandi umsiting av verkætlanum og nýtslu av gjaldskortum í 
hesum sambandi. JJ og HS taka ein fund við avvarðandi starvsfólk á NÁD í næstum. 

 
 



5. Ásetingar/reglur viðvíkjandi freist/loyvi hjá lesandi at taka seg aftur frá próvtøku 
Sambært § 34 í skiftiskunngerðini kunnu lesandi melda frá próvtøku uttan at tað telur sum 
ein roynd. Hetta ber til, um fráboðanin um afturtøku kemur fyri tíðarfreistina, sum 
avvarðandi dekanur setur. Tað er eitt sindur ymiskt, hvussu hetta verður praktiserað á 
deildunum, men tað ber altíð til hjá dekani, at seta freistina tíðliga, soleiðis at tað ikki ber til 
hjá lesandi at melda frá stutt áðrenn próvtøkuna.  

 
6. Føroyskt um 2. mál 

FMD og NÁD kanna, um tað ber til at bjóða undirvísing til lærarar og onnur, sum undirvísa 
næmingum, sum hava føroyskt sum 2. mál.  

 
7. Mannagongdir í sambandi við tildeiling av emeritus heiti 

Setrið hevur onga mannagongd viðvíkjandi emeritusskipan, t.d. eru ongar formligar 
ásetingar til loyalitetsskyldu o.a.. Dekanarnir gera uppskot til formligt 
tilnevningsskriv.  
 
 


