
 

 

Fundarfrágreiðing frá stýrisfundi 9. mars 2015 

 

 

Dagur og klokkutíð: Mánadagur 9. mars 2015  

 

Fundarstaður:    KT- deildin, J.C. Svabos gøta 7  

 

Til staðar:  Herálvur Joensen, stýrisformaður, Jan Mortensen, næstformaður, 

Tove Bull, Juanna Joensen, Sára Joensen, stýrislimir, Bergur 

Dalsgarð umboð fyri Ráð teirra lesandi, Sigurð í Jákupsstovu, rektari 

og Jørgen Meitilberg, fyrisitingarstjóri 

   

  Avboð: Gestur Hovgaard vegna sjúku 

  Ikki møtt: Vibeke Michaelsdottir 

 

Herálvur bjóðaði vælkomin. 

  

Í sambandi við at umboð teirra lesandi ikki hevur møguleika fyri at møta á stýrisfundi, luttók 

Bergur A. Dalsgarð, sjúkrarøktarlesandi á 3. ári, á stýrisfundinum vegna Ráð Teirra Lesandi. 

Val av stýrisumboði vegna tey lesandi verður í næstum. 

 

Skráin fyri stýrisfundin varð góðkend. 

 

Fundarfrágreiðingin frá seinasta fundi varð góðkend við tí treyt, at viðmerkingarnar frá 

starvsfólkaumboðnum, sum av misgáum ikki vóru komnar við í frágreiðingina, vórðu førdar inn 

í frágreiðingina.   

 

Framyvir skulu punktini ‘‘góðkenning av skrá’’ og ‘‘góðkenning av seinastu fundarfrágreiðing’’ 

verða føst punkt á skránni. 

  



 

1. Fíggjarstøðan 2014  

Fíggjarárið 2014 er latið aftur. Játtanin fyri fíggjarárið 2014 er áljóðandi 71.752 t.kr.  

 

Tað hevur verið ein avbjóðing til at fáa játtanina at halda í 2014 serliga tí, at lønarútreiðslurnar  

hava verið munandi hægri í mun til fíggjarárið 2013.  

 

Leiðslan arbeiðir við at gera ein felags leist fyri, hvussu fíggjarligi parturin av uttanhýsis 

skeiðum skal skipast.  

  

  



 

    

2. Fíggjarætlan 2015    

Fíggjarætlanin fyri 2015 vísir eitt hall á 1.385 t.kr.  

      Fyrisiting NHV HSNV    Tilsamans  
          
  Útreiðslur        

11 Lønir          9.532         20.650         36.454           66.636  
14 Vørur og tænastur          4.635            1.502            3.626             9.763  

          
15 Útbúnaður              730               160               160             1.050  
16 Leiga          2.500               300               100             2.900  

          
                80.349  
          
  Inntøkur        

21               200               300               500             1.000  
76           2.200               2.200  
77           1.500               1.500  

          
                  4.700  
          
  Ætlan              75.649  
  Játtan              74.264  
  Úrslit                   -1.385  

 

Leiðslan legði uppskot fram til at fáa hallið niður. Uppskotið tekur støði í at útseta ávísar 

starvsetanir til seinni í ár. Við hesum ber til at fáa hallið niður á umleið 100 t.kr.   

Kjakast varð um uppskotið. Uppskotið kann viðvirka til at játtanin kemur at halda í 2015, men 

er ikki ein loysn, sum røkkur longri fram enn verandi fíggjarár.  

 

Mentamálaráðið hevur heitt á Setrið um at útvega tøl í sambandi við framskrivingar. 

Fróðskaparsetrið hevur sent ráðnum framskrivingar fram til 2020. Framskrivingarnar fevna um 

nýggjar útbúgvingar, sum Setrið hevur í hyggju at bjóða út í 2015 umframt útbúgvingar, sum 

eru undir uppbygging. Sambært langtíðarætlanini hjá Setrinum eru ætlanir um at seta í verk 3 

nýggjar útbúgvingar frá 2015, tær eru 1) Búskaparfrøði (B.Sc.), 2)masterútbúgving í útnorður 

námi, almennari fyrisiting og burðardyggari leiðslu, Jt. Nordic Master (MA) og 3) 



 

masterútbúgving í sosiavísind og samfelagsplanlegging, politikki og umsititing, umframt søgu, 

hetta eftir sonevnda meistaralæruleistinum (MA). 

Framskrivingarnar, sum MMR tekur víðari til samráðingarnar við Fíggjarmálaráðið, eiga at bøta 

um bundnu útreiðslurnar hjá Setrinum. Ráð teirra lesandi er áhugað í at gera tilfar/kanningar um 

hvørjar útbúgvingar lesandi vilja hava, hesar kunnu tá nýtast í samráðingunum millum 

Mentamálaráðið og Fíggjarmálaráðið.  

 

Leiðslan hevur fríggjadagin tann 13. februar boðað Mentamálaráðnum frá, at útlitini fyri at 

játtanin fyri  2015 kemur at halda eru vánalig. 

 

Tá játtan og aktivitetur ikki hanga saman, eigur leiðslan saman við stýrinum at raðfesta 

virksemið, soleiðis at játtanin kemur at halda. Leiðslan eigur støðugt at fylgja við gongdini og 

meta um útlitini fyri, at játtanin stendur mát við virksemið. Fíggjarjáttanin verður viðgjørd 

neyvari á komandi stýrisfundi.   

 

Samsvarandi politiska viljanum hevur Fróðskaparsetrið seinnu árini miðvíst arbeitt við at bjóða 

út fleiri nýggjar útbúgvingar. Viðhvørt kann ein fáa ta fatan, at politiska skipanin nærum einans 

hugsar um studentatalið, meðan sami ansur ikki verður vístur granskingini. Tískil kundi tað 

verið  tørvur á einum almennum orðaskifti/kjaki um leiklutin hjá Fróðskaparsetrinum í 

samfelagnum. Somuleiðis eiga leiðsla og stýrið alsamt at minna myndugleikarnar á, at tað ikki 

ber til at hugsa studentatalið leyst av granskingini, tí frálæran er grundað á gransking.   

 

Gjørt varð vart við, at Setrið eigur at kanna hvussu stórur partur av BTÚ verður brúktur til 

hægri útbúgving í Føroyum. Hesi hagtøl kunnu brúkast til samanberingar við onnur norðurlond 

og mótvegis politisku skipanini.  

 

Stýrisformaðurin og rektarin fara at heita á Mentamálaráðið um at fáa ein fund í lag um 

fíggjarstøðuna. Leiðslan viðger nærri hvørjar raðfestingar eru møguligar.  

      

3. Kunning um góðkenning av nýggjum útbúgvingum 

a. MA í søgu- og samfelagsfrøði  

Útbúgvingin varð løgd fram á seinasta stýrisfundi. Miðað verður eftir at bjóða útbúgvingina út á 

heysti 2015.  

MA í samfelagsfrøði og søgu (masterlæra) eru masterútbúgvingar fyri tey, sum hava staðið 

bachelorútbúgving í søgu, politikki og umsiting, umframt sosialvísindi og 

samfelagsplanlegging. Master-læra er skipað út frá tí prinsippi, at tann lesandi innan sítt valda 



 

fakøki ognar sær førleikar á einum altjóða støði, men samstundis verður tikið atlit til, at hvør 

lesandi eisini ognar sær ein sjálvstøðugan fakligan profil. Master-læra gevur tí bæði eitt víðkað 

teoretiskt og metodiskt innlit, men leggur dent á at menna eginleikar sum sjálvstøðugt 

arbeiðslag, grundað á praksislæru og problemorientering. Eitt serligt eyðkenni fyri 

útbúgvingina er tætt samstarv tey lesandi millum, millum lesandi og granskarumhvørvið á 

deildini, og uppá tvørs av fakøkjum. 

 

Arbeitt verður við at finna undirvísingarhjálparfólk í næstum.   

Útbúgvingarprofilurin skal gerast klárur, og útbúgvingin skal sendast til góðkenningar í 

Mentamálaráðnum. Útbúgvingin krevur eina økta játtan til deildina longu frá 2016. 

 

b. BSc í búskaparfrøði 

Útbúgvingin varð løgd fram á seinasta stýrisfundi. 

Miðað verður eftir at bjóða útbúgvingina út í 2015 ella 2016, men fíggjarliga og fakliga 

grundarlagið er enn ikki heilt uppá pláss.  

 

TF Holding og Fróðskaparsetur Føroya  hava  gjørt avtalu um stuðul til uppbygging av 

búskaparfrøði sum granskingar- og undirvísingarøki á Fróðskaparsetri Føroya. 

 

Stýrið fegnast um stuðulin til virksemið frá vinnuni, men útbúgvingin má eisini raðfestast á 

almennu fíggjarlógini fyri at tryggja, at útbúgvingin heldur fram.    

 

Útbúgvingarprofilurin skal gerast klárur, og útbúgvingin skal sendast til góðkenningar í 

Mentamálaráðnum. Útbúgvingin krevur eina økta játtan til deildina longu frá 2016. 

 

c. Jt Nordic Master 

Útbúgvingin varð løgd fram á seinasta stýrisfundi. Útbúgvingin verður boðin út í 2015. 

Umsóknarfreistin er 1. mai.  

 

Talan um fyrstu roynd at bjóða út eina altjóða útbúgving á enskum á Setrinum.  

 

Útbúgvingin er send til góðkenningar í Mentamálaráðnum. 

 

4. Eftirmetingin av Setrinum  

Eftirmetingin varð løgd fram á almennum tíðindafundi í Mentamálaráðnum hin 13. januar. 

Brot úr frágreiðingini:  



 

 

‘‘.....Det er ekspertkomitéens klare opfattelse, at Fróðskaparsetur Føroya ud fra sine vilkår 

klarer sig godt, og at universitetet også synes at have støtte fra eksterne interessenter, ligesom 

det har en vigtig betydning i det færøske samfund. Således har ministeriet øget universitetets 

bevilling, og universitetet arbejder målrettet med strategien. Ikke desto mindre er det også 

tydeligt, at mulighederne for et styrket universitet er til stede, og at Færøernes Universitet med 

fordel kan iværksætte en række nye tiltag....’’ 

 

Kjakast varð um, hvussu frágreiðingin í eftirmetingini verður loftað og førd víðari.  

Setrið má taka avgerð um, hvussu Setrið kann finna felags stev við Mentamálaráðið, soleiðis at 

tilmælini í frágreiðingini verða tikin víðari. Eftirmetingin er sum heild rættiliga positiv fyri 

Setrið, allarhelst tí at talan var um fyrstu eftirmeting av sínum slag, og at eftirmetingin tekur 

støði í ‘‘at eftirmeta fyri at menna’’.  

 

Frágreiðingin skal setast á skrá til næsta stýrisfund, soleiðis at stýrið og leiðslan kunnu fara í 

dýpdina og kjakast um tilmælini, sum frágreiðingin kemur við. 

 

Frágreiðingin eigur somuleiðis at viðgerast innanhýsis á Setrinum, har Ráð teirra lesandi eisini 

sleppur til orðanna.  

  

5. Løgfrøði 

Løgfrøðiútbúgvingin er komin í eina sera óhepna støðu, nú Kári á Rógvi, professari, andaðist 

eftir stuttari sjúkralegu. Masterútbúgvingin er løgd til rættis fyri árið 2015, men víðari 

menningin av útbúgvingini er enn óviss. Arbeitt verður við at gera eitt tilmæli til leiðsluna um, 

hvussu útbúgvingin kann skipast. 

 

 

6. Uppfylging av málum frá stýrisfundi 19. November 2014  

Trivnaður --- bøtandi átøk: 

Fyrisitingarstjórin hevur havt starvsfólkasamrøður við skrivararnar á deildunum. Í skrivandi 

stund verður arbeitt við at dagføra starvslýsingarnar hjá skrivarunum á Námsvísindadeildini.  

 

Arbeitt verður við at orða ein felags leist starvsfólkasamrøður, sum fevnir um allar 

starvsfólkabólkar á Setrinum.  

 



 

Álitisfólkini fyri starvsmannafelagið hava havt fund við rektara og síðani fyrisitingarstjóra og 

fíggjarleiðara. M.a. hevur verið umrøtt: ógreið arbeiðsviðurskifti og vantandi samskifti við 

leiðsluna. Bygnaðarbroytingarnar sum hava verið framdar seinastu árini hava helst viðvirkað til 

hetta. Tosað varð tí um at fáa serfrøðing inn fyri at leggja lag á hvussu arbeiðs- og 

samskiftisgongdir kunnu skipast betri, fyri á tann hátt at bøta um arbeiðsviðurskiftini og 

trivnaðin. Arbeitt verður víðari við hesum saman við álitisfólkunum. 

 

Ein mannagongd er orðað fyri at veita starvsfólkum heilsuhjálp. Mannagongdin verður løgd út á 

felags Z-drevið í næstum. Næsti fyrisetti hevur, í samráði við rektaran, heimild til at stuðla við 

heilsubøtandi átøkum, t.d. viðgerð innan fysioterapi.   

Eitt ávíst samskifti hevur verið við fysioterapeut um at vegleiða starvsfólkum, hvussu 

arbeiðsskaðar verða fyribyrgdir.  

 

Gjørt varð vart við, at vit eiga at samskifta við aðrar stovnar, sum hava HR-fólk burturav, til 

tess at læra av teirra royndum.  

 

7. Kunning og umrøða 

a. Starvssetanir 

Elin Brimheim Heinesen er sett í starv sum leiðari fyri Lestrarskrivstovuna. Elin byrjar í 

starvinum 1. apríl 2015.  

Vísindastarv í heilsuvísindum --- farið til metingar 

Vísindastarv í mýlalívfrøði --- farið til metingar 

Vísindastarv í skaldskapi av manna munni, endurlýst og freistin er farin 

Vísindastarv í KT-verkfrøði --- er til lýst leyst. Freistin er 16 mars. 

Námslektarastarv í sjúkrarøktarfrøði --- er lýst leyst. Freistin er 25. mars. 

Vaskifólk til Jónas Broncks gøtu --- er lýst leyst. Freistin er 18. mars. 

Námslektarastarv í orkuverkfrøði --- er lýst leyst. Freistin er 13. apríl. 

 

b. Menningarsáttmáli/avrikssáttmáli við Mentamálaráðið 

Mentamálaráðið er farið undir at gera avrikssáttmálar við stovnar undir ráðnum.  

Arbeitt verður í løtuni við at orða eina felags fatan av hugtøkum og innihaldi, sum skal vera í 

einum tílíkum avrikssáttmála. Fróðskaparsetrið hevur gjørt ítøkilig uppskot um fokusøki, mál 

og avrik, sum síðani hevur verið viðgjørt á fundi við MMR hin 5. mars. Fundur verður aftur 

millum partarnar 18. mars. Tá uppskotið til avrikssáttmála er komið eitt sindur meira áleiðis, 

skal tað viðgerast innanhýsis á Setrinum, í stýrinum og verður sent Ráð Teirra Lesandi til 

ummælis.   



 

 

c. 50 árs hald  

Skipað verður fyri hátíðarhaldi í Norðurlandahúsinum á 50-ára stovningardegi Fróðskaparseturs 

Føroya mikudagin 20. mai 2015. 

Fyrireikingarbólkurin arbeiðir við at skipa dagin. Ætlanin er at býta dagin í tveir partar, einum 

hátíðarhaldi fyri starvsfólkum á Setrinum fyrrapart og einum almennum hátíðarhaldi seinnapart. 

Arbeitt verður somuleiðis við at fyrireika eina felags veitslu, fyri lesandi og starvsfólkum. 

 

Stýrið legði dent á, at játtanin er rættiliga avmarkað í løtuni, tískil er umráðandi, at 

fyrireikingarbólkurin hevur hetta í huga, tá fyrireikingarnar verða gjørdar. Somuleiðis varð gjørt 

vart við, at skráin er heldur drúgv. 

 

 

 

 

d. Politiska skipanin kunnað um strategi 

Rektarin hevur kunnað landsstýrið um strategiina. Næsta stig er at kunna politisku flokkarnar 

einsæris. Higartil er strategiin løgd fram fyri Miðflokkin, Sjálvstýrisflokkin, Javnaðarflokkin og 

Tjóðveldi.   

 

e. Akademiska ráðið  

Fýra fundir hava verið í Akademiska Ráðnum. Ráðið hevur serliga viðgjørt, hvussu Setrið skal 

umsita ásetingina í § 4a, stk. 3. í lógini fyri Setrið. 

‘‘Heiðursheitið, philosophiae doctor honoris causa, stytt ph.d.h.c., kann verða latið fólki, sum 

hevur gjørt vart við seg vísindaliga á annan hátt. Stýrið tekur avgerð eftir tilmæli frá 

rektaranum.’’ 

 

Vísindafólk kunnu senda uppskot/tilmæli um evni til heiðursdoktara til Akademiska Ráðið. 

Akademiska Ráðið viðger møguligar innstillingar og góðkennir at tær verða sendar til metingar. 

Tá ið uppskot um heiðursdoktara hevur verið til meting, ger rektarin tilmæli til stýrið. 

 

 

f. Politikk fyri móttøku av stuðli 

Sum nevnt frammanfyri, sí undir 3 b, hevur TF Holding veitt Fróðskaparsetrinum munadyggan 

stuðul til at byggja upp búskaparfrøði sum undirvísingar- og granskingarøki.  Hetta er aðru ferð 

innan stutta tíð, at Setrið fær stuðul frá privatari fyritøku í sambandi við útbúgvingar. 



 

Avtalurnar, sum eru gjørdar um stuðul, eru greiðar og uttan treytir um ávirkan á innihald í 

undirvísing og/ella ávirkan á granskingina. Stýrið er tó samt um, at leiðslan eigur at orða ein 

greiðan politikk fyri móttøku av stuðli, soleiðis at eingin ivi er um, at gransking og undirvísing 

á Fróðskaparsetrinum er óheft av fíggjarligum áhugamálum. Málið eigur at verða lagt fyri aftur 

stýrið á fundinum í september 2015.  

 

8. Ymiskt: 

Umboðið fyri Ráð Teirra Lesandi kunnaði um virksemið hjá Ráðnum.  

Ráð Teirra Lesandi hevur valt tveir limir í akademiska ráðið - ein frá hvørjari megindeild.  

Ráð Teirra Lesandi haft Setur café hvørt fríggjakvøld. Tað er sera ymiskt hvussu væl caféin er 

vitjað, men hon hevur sínar føstu kundar; eins og hon gevur yvirskot. Ráðið umsitur eisini 

lyklar og kaffi til Bókbindaragøtu soleiðis, at lesandi altíð hava møguleika at brúka hølið til 

bólkaarbeiði og skúlating. Hølini eru nógv brúkt seinastu hálvuna - serliga beint fyri jól, tá ið 

tað er próvtøkutíð. 

Móttøkan av Ráði Teirra Lesandi hevur verið góð á Setrinum, og hevur ráðið verið bjóðað til 

fundir við leiðsluna, lestrarvegleiðararnar o.a.  

Í skrivandi stund verður arbeitt við vali av stýrislimi, tutor-skipan og uppfylging av kunning um 

ráðið. Somuleiðis verður arbeitt við at gera eina felags lestrarhondbók fyri Setrið.  

 

Á onkrum deildum (SSD/SFD) vanta skrivarar. Stýrið bað leiðsluna kanna møguleikan fyri at 

seta skrivstovulærling, ið kann lærast upp frá grundini sum skrivari á universiteti.   

 

Starvsfólkaumboðið fýltist á, at deildarskrivstovunar merkja ov lítið til at skrivstovurnar hava 

fingið størri heimildir.  

 

Stýrið gjørt vart við at fráfallið á Náttúruvísinda og Føroyamálsdeildini er rættiliga høgt, og 

tiltøk eiga at verða sett í verk fyri at bøta um støðuna. Fráfallið á FMD hevur verið rættiliga 

stórt seinastu árini, m.a. tí fleiri umsøkjarar ikki velja føroyskt sum fyrstu raðfesting. 

Útbúgvingin eigur møguliga at verða endurskoðað við tí fyri eyga, at økja skeiðstilboðini fyri at 

víðka studentargrundarlagið.  

 

Juanna hevur ikki møguleika at møta á næsta styrisfundi, men ætlar at luttaka umvegis skype.  

 

Næsti stýrisfundur verður hósdagin 28. mai 2015 

  

Skjøl: 



 

i. Fíggjarætlan 2015 

ii. KT váðameting fyri Setrið 

iii. Samskifti við MMR um framskrivingar 

 

 

 

Skrivað hevur Jørgen Meitilberg 


