Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. januar 2019
Tidspunkt:

21. januar 2019, kl. 11.00 -12.00

Mødested:

Gróthúsið (J.C. Svabos gøta 14)

Deltagere:

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

Referent:

Johan Ísak Suni Hansen (universitetsdirektør)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste og forrige møde
2. Opdatering fra rektor, inklusive foreløbigt resultat for 2018 og opdateret budget for 2019
3. Forslag til ændring i valgregler for Akademisk Råd
4. Orientering om forslag til ny bekendtgørelse
5. Orientering om nye stillinger på universitetet
6. Diverse

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste og forrige møde
Orientering om rektoransættelse blev foreslået under punkt 6. (Diverse), hvorefter dagsordenen blev
godkendt. Begge referater blev også godkendt.

1

2. Opdatering fra rektor
Rektor gennemgik driftsregnskabet for 2018 (se Fig. 1 nedenfor), finansforslaget for 2019 (Fig. 2),
driftsbudget for 2019 (Fig. 3) samt det reviderede driftsbudget for 2019 (Fig. 4). Rektor forklarede, at
driftsbudgettet blev ændret efter at Lagtingets finansudvalg justerede bevillingen.
Fig.1 – driftsregnskab 2018

Fig. 2 – finanslovforslag 2019
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Fig. 3 - driftsbudget 2019 (vedtaget 13-12-18)

Fig. 4 - Revideret driftsbudget (iht. justeret bevilling)

Dernæst gennemgik rektor kort de følgende punkter:

•
•
•
•

Adgang til videnskabelig litteratur – aftale opsagt. Ny aftale gennem DEFF indgået samt aftale
med Landsbiblioteket
Adjunkt ansat til uddannelse i kunstnerisk virke
Strategisk kampusplan næsten klar – skal præsenteres for ministeriet d. 28. januar.
Center for Geospatial Engineering forventes etableret formelt i marts

3. Forslag til ændring i valgregler for Akademisk Råd
Universitetsdirektøren gennemgik forslag til ændring i valgregler for Akademisk Råd. Reglerne ønskes
ændret, så de reflekterer strukturændringen fra to til fem fakulteter. Bestyrelsen satte sig ikke imod de
foreslåede ændringer, men besluttede dog, at to af bestyrelsesmedlemmere (Sára Joensen og SveinOle Mikalsen) skulle til næste møde vurdere, om yderligere ændringer i valgreglerne var ønskelige.
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4. Orientering om forslag til ny bekendtgørelse
Universitetsdirektøren forklarede, at forslag til ny bekendgørelse er blevet afleveret til ministeriet som
planlagt, og at der allerede har været afholdt adskillige møder med ministeriet om forslaget. Det er
planen (foreslået af ministeriets jurist), at ændringerne sker i to faser – de første ændringer bliver
forhåbentlig godkendt af ministeriet inden dimission 2019, og de resterende ændringer bliver efter
planen godkendt i efteråret (disse kræver en lovændring, hvorfor de ikke kan gennemføres inden da).

5. Orientering om nye stillinger på universitetet
Rektor forklarede, at følgende stillinger er eller vil blive opslået:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IT/ICT-stilling (genansættelse)
Kreative fag - læreruddannelsen (genansættelse)
Adjunkt/uddannelsesleder - kunsterisk arbejde (ny stilling)
Videnskabelig medarbejder til IT-ingeniøruddannelse (ny stilling)
Videnskabelig medarbejder til økonomiuddannelsen (ny stilling)
Videnskabelig medarbejder til West Nordic Studies (omlægning)
Ledelsessekretær (ny stilling)
Koordinator til projektkontor (ny stilling)
HR-medarbejder (ny stilling)
Bogholder (ny stilling)

Desuden vil stillingen som dekan for Søgu- og Samfelagsdeildin (SSD) blive opslået.

6. Diverse
Under punktet angående orientering om rektoransættelse forlod rektor og universitetsdirektøren mødet.
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