Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. september 2018
Tidspunkt:

18. september 2018, kl. 11-12

Mødested:

Gróthúsið (J.C. Svabos gøta 14)

Deltagere:

Ólavur Ellefsen (bestyrelsesformand)
Marita Rasmussen (bestyrelsesnæstformand)
Sára Joensen (bestyrelsesmedlem) - fraværende
Svein-Ole Mikalsen (bestyrelsesmedlem)
Tráin Nónklett (bestyrelsesmedlem)
Anders Bjarklev (bestyrelsesmedlem) – fraværende
Guðrún Nordal (bestyrelsesmedlem) - fraværende
Sigurð í Jákupsstovu (rektor)
Johan Hansen (universitetsdirektør)
Hugin Skaalum (økonomichef – deltog ifm. punkt 2)

Referent:

Johan Hansen (universitetsdirektør)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Opdatering fra rektor (inkl. økonomisk opdatering)
3. Budget for 2019
4. Diverse

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Dagsorden og referat blev godkendt.

2. Opdatering fra rektor (inkl. økonomisk opdatering)
Rektor gennemgik udvalgte aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde:
•
•
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Aftale med Bakkafrost (30/8/18)
– MoU (Memorandum of Understanding) vedrørende forsknings og projektsamarbejde
– 2,1 mio dkk til indledende projekt til modellering af near shore område vandmiljø
Kommunikation med kulturministeriet angående næste års bevilling
– Anmodning om bevilling for 2019 på 14 mio. kr. over bevillingen for 2018 – tilsammen
111,4 mio. kr. (se yderligere information omkring dette under punkt 3.
– Dette til at dække lovpligtige lønstigninger, reetablering af besparelser i 2018,
nødvendige ekstra resurser til den igangværende aktivitet, fuld finansiering af BSc i
økonomi, uddannelse i kunstnerisk arbejde o.a.
– Møde afholdt med repræsentanter fra lagtingets finansudvalg og kulturudvalg (12/9/18)
– En rammeaftale er indgået med Grønlands Universitet. Aftalen skal efterfølgende
konkretiseres.

Rektor gjorde også status over de 12 prioriterede mål, hvor hvert punkt især var sat til ¼, ½, ¾ eller 1,
alt efter hvor meget der hidtil er sket på området – se nedenstående tabel. Et bestyrelsesmedlem
anførte, at status for “Trivsel hos de ansatte” efter hans mening burde være sat lavere end ½, og dette
blev taget til efterretning. Til næste bestyrelsesmøde vil de prioriterede mål igen blive diskuteret.

3. Budget 2019
Rektor gennemgik budgetforslag for 2019 sammenholdt dette med bevilling for 2018 og tidligere drift (se
nedenstående tabel “Drift 2015-2017, bevilling 2018 og behov 2019”). Rektor orienterede også
bestyrelsen om, at i det just offentligjorde forslag til finanslov for 2019 har universitetet fået en bevilling,
der ligger lidt over 9 mio. kr. over bevillingen for 2018.
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Finanschef Hugin Skaalum gennemgik også månedsregnskabet for august 2018 (se de to
nedenstående tabeller). Det blev fremført, at universitetets økonomiske situation er bedre i år, end
tilfældet var på samme tid sidste år, men det er dog vigtigt, at vi holder igen resten af året.
Bestyrelsesformanden fremsatte ønske om at få en oversigt over den indtægstgivende del af budgettet
til næste bestyrelsesmøde.

4. Diverse
Bestyrelsesformanden bad bestyrelsesmedlemmerne om bekræftelse for de foreslåede dator for
bestyrelsesmøder i 2019.
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