Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. februar 2018
Tidspunkt:

21. februar 2018, kl. 11-12

Mødested:

Gróthúsið (J.C. Svabos gøta 14)

Deltagere:

Ólavur Ellefsen (bestyrelsesformand)
Marita Rasmussen (bestyrelsesnæstformand)
Anders Bjarklev (bestyrelsesmedlem) – deltog via videolink
Guðrún Nordal (bestyrelsesmedlem) – deltog via videolink
Sára Joensen (bestyrelsesmedlem)
Svein-Ole Mikalsen (bestyrelsesmedlem)
Tráin Nónklett (bestyrelsesmedlem)
Sigurð í Jákupsstovu (rektor)
Johan Hansen (universitetsdirektør)
Derudover deltog Hugin Skaalum, økonomichef, ved behandlingen af
punkt 2 i dagsordenen (Økonomisk status), og Tór Verland Johannesen
fra firmaet Sansir deltog under punkt 3 (Positionering af universitetet).

Referent:

Johan Hansen (universitetsdirektør)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Økonomisk status
3 Positionering af universitetet
4 Budgetanalyse af universitetet
5. Udviklingskontrakt
6. Diverse

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Den foreslåede dagsorden blev godkendt, og referatet fra januar måned blev også godkendt, men der
var tre tilføjelser til referatet fra mødet i december måned:
Punkt 5:
Det følgende blev tilføjet: “Et bestyrelsesmedlem mente, at den forventede tidsbelastning for studiet ikke
er realistisk og anmodede de studeansvarlige om at revurdere timeantallet.”
Punkt 8a:
Det følgende blev tilføjet: “Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at problemerne med den
nuværende hjemmeside bliver løst hurtigst muligt.”
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Punkt 8c:
Det følgende blev tilføjet: “Et bestyrelsesmedlem anmodede om, at der ved nye stillingsopslag gives
førsteprioritet til lektorer (og dernæst “námslektarar”/adjunkter). Bestyrelsen besluttede at diskutere
dette yderligere på et senere møde.”
2. Økonomisk status
Hugin Skaalum, finanschef, præsenterede regnskabet for januar måned (vist forneden), hvortil
bestyrelsen ikke havde yderligere bemærkninger.
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Finanschefen gennemgik dernæst det endelige regnskab for 2017, som ved første øjekast viser et
underskud på 363 tkr. (se nedenstående tabel). Dog omfatter det beløb lovmæssige (kontraherende)
lønstigninger, som universitetet ikke har indflydelse på samt udgifter til tegnsprogstolke, som
universitetet er forpligtet til at afholde. Uden disse udgiftsposter ville resultatet vise et overskud på 234
tkr. Dertil kommer, at der på en særlig underkonto (underkonto 30: "Efteruddannelse af lærere", som
universitetet dog ikke har råderet over) var et overskud på over 800 tkr., og hvis det beløb medregnes,
så viser det samlede resultat for 2017 et overskud på over en halv million.
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3. Positionering af universitetet
Tór Verland Johannesen fra firmaet Sansir gav en kort præsentation af den kommunikationsplatform,
som universitetet og Sansir har samarbejdet om (herunder en workshop, hvor repræsentanter for de
forskellige afdelinger deltog). Tór Verland viste eksempler på kreative udtryk, som universitetet kan
benytte i f.eks. kampagner i forbindelse med studieudbud. Han understregede, at platformen ikke blot
kan bruges på kort sigt, men også på længere sigt og i forbindelse med både eksterne og interne tiltag.
Præsentationen blev mødt med positive tilkendegivelser fra bestyrelsen, og universitetet vil i de
kommende dage og uger fortsætte samarbejdet med Sansir.
4. Budgetanalyse af universitetet
Bestyrelsesformanden gennemgik baggrunden for det kommissorium for budgetanalyse af universitetet,
som ministeriet har iværksat. En styregruppe er nedsat, bestående af bestyrelsesformanden,
departmentschefen for Kulturministeriet (MMR) og departementschefen for Finansministeriet. Desuden
er der nedsat en arbejdsgruppe, som ledes af Leif Abrahamsen og hvori ellers indgår nøglepersonale
på universitetet. Arbejdet skal munde ud i en rapport, som skal overrækkes til ministeren d. 30. april.
Bestyrelsen diskuterede kommissoriets punkter, hvorunder flere bestyrelsesmedlemmer understregede,
at ikke blot undervisning, men i lige høj grad forskning, bør prioriteres i arbejdet. Bestyrelsen støttede
generelt op om arbejdet og besluttede at fortsætte diskussionen på næste møde (i marts).
5. Udviklingskontrakt
Rektor fortsatte sin gennemgang fra et tidligere møde af det forslag til udviklingskontrakt (herunder
selvevalueringsprogram), som ledelsen har arbejdet med i et stykke tid. Rektor tog særligt
udgangspunkt i de kommentarer, som Svein-Ole Mikalsen havde bidraget med. Der var ikke tid til at
færdiggøre diskussionen, men arbejdet fortsætter, og bestyrelsen for lejlighed til at fortsætte
diskussionen på et senere møde.
6. Diverse
Intet
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