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Stýrisformaðurin bjóðaði vælkomin.
Stýrisfundurin er skipaður í tveir partar.
I. partur tekur støði í sjálvseftirmetingini, men har verða eisini onnur útvald evni
viðgjørd, m.a. bygnaðarbroytingar, lestrarskrivstova og leiðslustílur (luttakarar: stýrið og
rektarin)
II. partur er vanligur stýrisfundur (luttakarar: stýrið, rektarin og fyrisitingarstjórin)
Skráin fyri part II
1. Fíggjarstøðan 2014
Rektarin legði fram fíggjarstøðuna fyri 2014, umframt fíggjaryvirlit fyri árini 2009-2014.
Framskrivingin vísir, at játtanin kemur at halda. Lønaryvirlitið fyri árini 2009-2014 vísir, at
lønarútreiðslurnar eru hækkaðar við umleið 10 mió. kr. í tíðarskeiðinum.
Um raksturin higartil í ár verður samanborin við fíggjarætlanina, fæst eitt framskrivað hall á
68 t.kr., men um raksturin verður samanborin við játtanarkarmin, sum vit hava fingið
tillutaðan frá Løgtinginum, fæst eitt framskrivað avlop á 239 t.kr.
Samanumtikið sær út til, at raksturin higartil í ár heldur seg innan fyri játtanarkarmin.
Fyrisitingin fer í næstum at endurskoða fíggjarætlanirnar saman við dekanunum fyri at
tryggja, at vit við ársenda koma at halda játtanina.
Inntøkufíggjað virksemi sæst ikki beinleiðis í rakstrartølunum, men er skipað sum serstakar
verkætlanarkonti í leiðslukunningarskipanini. Hetta ger, at leiðslukunningarskipanin ikki
leypandi vísir eina heilt dagførda mynd av rakstrinum.
Sum viðmerking til søguliga fíggjaryvirlitið ynskir stýrið, at hetta verður sett upp sum
realvøkstur (korr. fyri inflatión).
Stýrið heitti somuleiðis á leiðsluna um at gera ítøkiligar viðmerkingar til størri broytingar í
søguliga yvirlitinum og í roknskaparpostum.
2. Uppfylging av málum frá stýrisfundi 260214
a. Lýsing av fíggjarviðurskiftum (viðgjørt undir pkt 1, sí viðheftu skjøl)
b. Uttanseturs próvdøming

Fróðskaparsetrið samskiftir við Mentamálaráðið um at broyta ásetingina í skiftiskunngerðini
um, at 2/3 av próvtøkunum skulu dømast uttanhýsis. Málið verður í løtuni viðgjørt í
Mentamálaráðnum.
3. Reglugerð um størv á Fróðskaparsetri Føroya – viðgerð
Leiðslan ynskir at gera ávísar broytingar til hesar greinar í reglugerðini um størv á
Fróðskaparsetri Føroya:
§4 Um at “námslektari kann gera avtalu við dekanin um granskingartíð”
§5 Um “treytir fyri adjunktsetan og framhaldi”
§8 Um nærri útgreining av “uppgávuni hjá metingarnevnd og setanarnevnd”
Viðvíkjandi ásetingunum um adjunktsetanir ætlar leiðslan at gera eitt ískoyti, sum gevur
møguleika fyri at seta adjunkt í eitt 6 ára skeið, um umstøðurnar tala fyri hesum. Eisini er
ynski um at broyta áseting um fasta setan hóast jaliga lektarameting.
Semja um, at leiðslan ger endaligt uppskot til broytingar í reglugerðini og sendir
stýrislimunum uppskotið til góðkenningar millum funda.
4. Jt. Nordic Master útbúgving (West Nordic Studies – Governance and
Sustainable Management)
Rektarin kunnaði um samstarvið millum tey fýra universitetini Universitetet i Nordland,
Háskóla Íslands, Háskólin á Akureyri, Ilisimatusarfik og Fróðskaparsetur Føroya at menna
eina felags master-útbúgving við heitinum West Nordic Studies, Governance and Sustainable
Management. Ætlanin er at bjóða skeiðið út á heysti 2015. Samstarvsavtalan er ikki formliga
komin upp á pláss og fevnir í fyrsta umfari um tíðarskeiðið 2015-17. Útbúgvingin fevnir m.a.
um eitt felags innleiðsluskeið (10 ECTS) í august 2015 á Akureyri, og krav um at lesandi taka
30 ECTS (eina lestrarhálvu) á øðrum universiteti.
Stýrið tekur fyribils undir við samstarvinum. Ætlanin er at endaliga góðkenna
samstarvsavtaluna tá samstarvið er komið longur. Eftir ætlan verður útbúgvingin klár
endaliga at góðkenna á næsta stýrisfundi.
Kunnað varð somuleiðis um ætlanirnar at stovnseta eina master-útbúgving innan
heilsuvísindi.
Stýrið góðkendi, at Setrið bjóðar fyrsta skeiðið út í heyst, sum lið í menningini av fullum
masetrnámi.

5. Kunning og umrøða
a) Lestrarskrivstova
Tað hevur í langa tíð verið í umbúna at skipa virksemið mótvegis teimum lesandi í eina
sonevnda “Lestrarskrivstovu” (studiekontór). Bólkur varð settur í fjør at gera tilmæli.
Tilmælið lýsir nógvar tættir í eini Lestrarskrivstovu, men ymisk ivamál vóru. Fyri at seta
gongd á at skipa lestrarskrivstovuna varð avrátt at lýsa eftir leiðara til hesa nýggju eindina,
hóast endalig avgerð ikki var tikin um, hvussu Lestrarskrivstovan skuldi skipast. Avrátt varð
at lýsa innanhýsis av fíggjarligum orsøkum. Lýst hevur verið tvær ferðir innanhýsis eftir
einum leiðara. Ongar umsóknir vóru.

Tí varð gjørt av at skipa lestrarskrivstovuna undir fyribils leiðslu í eitt ár. Uppgávan er at
byggja upp tær mannagongdir og skipanir, sum eru neyðugar fyri at fáa eina vælvirkandi
lestrarskrivstovu. Her verður serliga hugsað um sambandið til ymisku fyrisitingarligu
eindirnar sum t.d. próvbók, lestrarvegleiðing og til deildarskrivstovur. Ætlanin er somuleiðis
at taka støði í tilmælinum sum er gjørt, har tað ber til.
Tá tíðarskeiðið er av, verður starvið sum leiðari av lestrarskrivstovuni lýst leyst.
Meirlutin í stýrinum tekur til eftirtektar, at leiðslan arbeiðir víðari við ætlanunum at skipa
lestrarskrivstovuna.
Vísandi til ta ósemju, ið hevur tikið seg upp millum leiðsluna og starvsfólk, ið eru ætlaði at
virka í Lestrarskrivstovuni, leggur meirlutin dent á, at hóast stýrið á fundi í november, sí
frásøgn frá stýrisfundi 27. november 2013, staðfesti “..., at lestrarskrivstovan er skilagóð og
neyðug”, so er einki í frásøgnini, sum talar fyri, at stýrið hevur gjørt eina samtykt um, at
Lestrarskrivstovan skuldi setast í verk verbatimt eftir tí leisti, sum ein arbeiðsbólkur hevði
evnað til. Málið var fyri á fundinum í november sum kunningarmál og tað framgongur av
frásøgnini, at málið er ikki liðugt viðgjørt, tí uppskotið er til hoyringar hjá starvsfólki á
Setursskrivstovuni. Meirilutin hevur tí ta fatan, m.a. vísandi til at eingin hevur søkt starvið
sum leiðari fyri Lestrarskrivstovuni, hóast tað er lýst leyst tvær ferðir innanhýsis, at leiðslan
hevur heimild at skipa Lestrarskrivstovuna eftir givnu umstøðunum. Meirilutin leggur tó
eisini dent á, at ætlanin um Lestrarskrivstovu verður sett í verk á ein hátt, sum virðir reglur og
sáttmálar, sum galda fyri avvarðandi starvsfólk.
Starvsfólkavaldu umboðini í stýrinum, Gestur Hovgaard og Sára Joensen, gjørdu vart við, at
Lestrarskrivstovan í tí skapi, sum leiðslan leggur upp til, er grundleggjandi broytt samanborið
við uppskotið, ið hevur verið frammi áður. Tey gjørdu somuleiðis vart við, at valdi leisturin í
roynd og veru er ein úttøming av starvinum sum fyrisitingarstjóri. So grundleggjandi
broytingar áttu at verið viðgjørdar og viðtiknar í stýrinum, áðrenn tær verða settar í verk.
Starvsfólkavaldu umboðini hava somuleiðis gjørt vart við, at orsøkin til at eingin innanhýsis
hevur søkt starvið sum leiðari fyri Lestrarskrivstovuni skal finnast í, at leiðslan hevur kravt, at
tann, ið verður settur, skal taka verandi uppgávur við sær í starvið sum leiðari fyri
Lestrarskrivstovuna. Til hetta vísti leiðslan á, at tá starvið varð lýst aðru ferð var tilskilað at
Setanin er treytað av, at tær uppgávur, sum viðkomandi situr við nú, verða umraðfestar ella
loftaðar á annan hátt. Gestur Hovgaard og Sára Joensen vístu á, at setan av deildarleiðara á
nýggju lestrarskrivstovuni eftir teirra tykki ikki er í tráð við góðar fyrisitingarsið og almenna
starvsfólkapolitikkin.

b) Strategiarbeiðið - status
Strategiskjalið sent til hoyringar á Setrinum, svar móttikið frá FMD, NVD, NÁD, SSS.
Somuleiðis er strategiskjalið sent til MFS (hava svarað) og Ráð teirra lesandi.
c) Landsgrannskoðanin
Hetta er fyrsta málið, har Mentamálaráðið vendir sær beinleiðis til stýrið viðvíkjandi
viðskiftum á setrinum. Tí varð málið sett á skrá.
Landsgrannskoðanin hevur í høvuðsheitum grannskoðað verkætlanir hjá
Granskingardeplinum fyri økismenning. Samanumtikið kann sigast, at Landsgrannskoðanin

átalar veikleikar í innaneftirlitinum av verkætlanunum og átalar, at tað hevur tikið alt ov
langa tíð at fáa umbidna tilfarið frá Fróðskaparsetrinum.
d) Upptøka 2014
Nýggj lesandi verða tikin inn til bachelorlestur á Námsvísindadeildini,
Sjúkrarøktarfrøðideildini, Søgu- og Samfelagsdeildini og á Føroyamálsdeildini á hvørjum ári.
Á Náttúruvísindadeildini verður í ár tikið upp til Lívfrøði og KT-verkfrøði. Tikið verður eftir
ætlan upp aftur til Orku- og umhvørvisverkfrøði í 2015
Harumframt verður tikið inn til MA í løgfrøði og MA í føroyskum.
Sostatt er í 2014 møguleiki at søkja inn á niðanfyristandandi útbúgvingar á Setrinum:
Bachelor
1. Lívfrøði
2. KT-verkfrøði
3. Lærari
4. Námsfrøði
5. Sjúkrarøktarfrøði
6. Sosialvísindi og samfelagsplanlegging
7. Politikkur og umsiting
8. Søga
9. Føroyskt
Master
1. MA-útbúgving í løgfrøði
2. MA-útbúgving í føroyskum
Upptøka og umsóknarfreistir 2014
Umsóknarfreistin at søkja inn eftir kvotu 2 er 15. mars 2014 á midnátt.
Umsóknarfreistin at søkja inn eftir kvotu 1 er 1. juli 2014 á midnátt.
Boð um upptøku verða (fyri bæði kvotu 1 og 2) send í seinasta lagi mánadagin 14. juli 2014.
Váttan fyri, at umsøkjari tekur við lestrarplássinum, skal vera móttikin í seinasta lagi
mánadagin 4. august 2014.
e) Vitjan evalueringspaneli
Ætlanin var upprunaliga at skipa fyri einum breiðum kjakfundi á Námsvísindadeildini, har
eftirmetingarpanelið varð kunnað um sjónarmiðini hjá avvarðandi pørtunum. Mentamálaráðið
tók saman við Setrinum avgerð um at skipa eftirmetingina sum eina fundarrøð, har
eftirmetingarpanelið fekk møguleika at hitta ymsu starvsbólkarnar hvør sær.
Eftirmetingarpanelið kallaði hesar bólkar inn til fundar: Mentamálaráðið, Inova, fyrisitingin,
lesandi, lestrarvegleiðarar, bolognabólkur, útbúgvingarleiðarar, undirvísarar/vísindafólk og
leiðsla.
Harumframt vitjaði panelið eisini Havstovuna, Vinnuhúsið, Granskingarráðið, MAP
arkitektar og Hotel Føroyar.
f) Temadagar um sosialan kapital
Leiðslan fór ígjøgnum skjølini hjá Maritu Mortensen.
Í høvuðsheitum vísir kanningin:

•
•
•
•

Stórt nøgdsemi við at vera og arbeiða á deildunum
Stóra frustratión um Setrið sum arbeiðspláss
Samstarvið við leiðsluna er ikki nóg gott
Vantandi
– ávirkan
– kunning
– viðurkenning
– álit

Stýrið staðfesti, at kanningin eigur at verða tikin í stórum álvara og at arbeitt verður miðvíst
eftir teimum tilmælum, sum kanningin leggur upp til. Umráðandi er, at gjørd verður ein ætlan
og ein tíðarætlan fyri, hvussu tilmælini kunnu verða sett í verk, soleiðis at bøtast kann um
trivnaðin á Fróðskaparsetrinum skjótast gjørligt.
Somuleiðis eigur leiðslan at arbeiða meira við at bøta um kunningarpartin í sambandi við eitt
nú nýggjar útbúgvingar og setanir.
Arbeitt hevur í longri tíð verið við at stovnseta eitt intranet. Arbeiðið hevur tikið langa tíð,
men nú er klárt at seta intranetið í verk. Ein av niðurstøðunum í trivnaðarkanningini er, at
kunningin á Setrinum ikki er nóg góð, men eitt vælvirkandi intranet kann bøta munandi um
hetta, um skipanin verður nýtt til fulnar.

g) Setanir
Kunnað varð um hesar setanir:
• Lektari í heilsuvísindum
• Professari í Løgfrøði
• Professari í Orkuverkfrøði
• Tvey adjunkt/lektarastørv í heilsuvísindum
• Starv í KT-verkfrøði endurlýst
• Governance and Sustainable Management
• Adjunktur í løgfrøði
• Lektari í kirkjusøgu
Næsti fundur verður 18. september 2014

Fyrisitingarstjórin

