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Tíð:  Hósdagin 22. februar 2007  kl. 9-11.30 
Fundarstaður: Setursskrivstovan 
 
Á fundi: Jóan Pauli Joensen, rektari  

Elin Súsanna Jacobsen, vararektari og megindeildarráðsf. fyri SSD 
Eivind Weyhe, megindeildarráðsf. fyri FMD 
Hans Pauli Joensen, megindeildarráðsf. fyri NVD 
Annika Sølvará, setursskrivari 

 
 
 
Dagsskrá: 
1. Gjøgnumgongd og góðkenning av 1/2007 setursráðsfundi 26. januar 2007. 

Góðkend. 
 

 
2. Góðkenning av dagsskrá. Góðkend við ískoyti. 
 
 
 
Mál at taka støðu til / umrøða: 
 
3. Fíggjarmál: 

a. Býti av fíggjarjáttan 2007.  (J.nr. 0015-01855). Málið ikki klárt til 
støðutakan. Fundurin, sum skuldi vera um hálvan februar verður í komandi viku. 
Málið útsett. 
 
b. Fyrireiking til fíggjarløgtingslóg 2008.  (J.nr. 0015-1999). Setursskrivarin ger 
framrokningar við støði í fíggjartølunum fyri 2007, metingum frá deildunum av 
leysalæraratørvi og inntøkum og ynskjunum um meirjáttan til nýtt virksemi, sum varð 
sentt MMR í sambandi við FL 07. 

 
 
4. Hølisleiga í Jónas Broncks gøtu.  (J.nr. 0035-02000). Eyka fundur var í setursráðnum 

tann 19. februar um innrætting av møguligum leigumálið í Jónas Broncks gøtu 25. 
Setursráðið var samt um at mæla MMR til at finna neyðuga peningin til at leiga hesi 
hølini til alt virksemið hjá SSD, ein komandi KT-kjarna, komandi løgfrøði og til 
undirvísingarhøli.  Tekningarnar, sum vóru komnar frá arkitektinum, vóru 
gjøgnumgingnar. Samráðingar við útleigaran halda fram seinnapartin d.d. Semja um 
ikki at gera meira við málið fyrr enn tað er greitt, hvørt tað eydnast at leiga hølini. 
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5. Upptøkureglur fyri útlendsk gestalesandi.  (J.nr. 0040-01901). Fundarskjal: 

Uppskot til kunning av reglum og praktiskum viðurskiftum fyri útlendsk gestalesandi. 
Dagfest 22.2.07, 9 s. Uppskotið ásetur neyvar reglur fyri upptøku av gestalesandi og 
kunnar um mannagongdir í sambandi við lestur í Føroyum. Setursráðið tók prinsipielt 
undir við uppskotinum. Smávegis rættingar skulu gerast í tekstinum, verður endaliga 
samtykt millum funda.  

 
 
6. Hækkan av gjaldi til E-tilfeingi. (J.nr. 0013-01226) Fundarskjal: Bræav frá 

Landsbókasavninum, dagfest 21. februar 2007, 3 s. Landsbókasavnið hevur boðað frá, 
at gjaldið fyri E-tilfeingi má hækka við 18%, hetta er fyrsta hækking í 3 ár. 
Setursráðið tók fráboðanina til eftirtektar. Nýggja gjaldið verður tikið við í 
fíggjarbýtið fyri 2007. Í sambandi við stýrisfund fyri E-tilfeingi tann 20. februar varð 
mint á, at stovnarinir kunnu fáa kunning um skipanina. Setursráðið samtykti at biðja 
kunningarfulltrúan samskipa kunning fyri starvsfólk og studentar sum skjótast. 

 
 
7. Kunning frá deildunum o.ø.: 

a. Fundur á Søgu- og Samfelagsdeildini 13.2.07.  (J.nr. 0011-00012). Einki at 
leggja afturat. 
b. Kunning um arbeiðið at gera nýggja lóg fyri setrið v.m. (J.nr. 0010-01822). 
JPJ og AS kunnaðu um arbeiðið higartil. Setursráðið fýltist á, at arbeiðið er so pressað 
og at stundir ikki eru til at viðgera málið til lítar innanhýsis. Fleiri viðmerkingar við 
m.a. áheitanum um justeringar í tekstinum komu fram á fundinum til fyriliggjandi 
uppskot til lógartekst. Dentur varð lagdur á týdningin av, at starvsfólkini á stovninum 
verða hoyrd í málinum. Næsti fundur verður 23.2.07. Setursráðið bað um at serligur 
fundur verður um hetta málið fyrst í komandi viku.   
c. NVD á strategiseminari í Runavík 15.-16.2.07. HPJ kunnaði um seminarið, 
sum øll starvsfólk á NVD og nakrir gestir luttóku á. Seminarið hevði til 
høvuðsendamáls at viðgera útbúgvingartilboð á NVD. NVD arbeiðir víðari við 
málinum við atliti at útbjóðing av nýggjum útbúgvingarmøguleikum í 2008, og ætlanin 
er at gera átak í mai mánað, har m.a. landstýrismenn og fólk úr miðfyrisitingini verða 
boðin við. Setursráðið tók undir við hesum. 

 
 
Avgreiðslumál: 
 
8. Søgu- og Samfelagsdeildin mælir til hesar góðskrivingar á B.S.Sc.- 

stjórnmálafrøðiútbúgvingini hjá Atla Gregersen av skeiðum frá Roskilde 
Universitetscenter: 
Grundskeið í vísindaástøði 5 ECTS, Grundskeið í stjórnmálafrøði 5 ECTS og 
Grundskeið í sosiologi 5 ECTS verða góðskrivað fyri part av 
Samfundsvidenskabeligt grundkursus 21,6 ECTS. 
Grundskeið í háttaløgum 5 ECTS verður góðskrivað fyri part av Projekteksamen, 
inkl. Samfundsvidenskabelig metode I, opgavetitel “Agriculture – more than just a 
bargaining tool” 16,8 ECTS og fyri part av Kollokvium, individuelt emne 
“International Power” 2,4 ECTS. 
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Partur av Samfundsvidenskabeligt grundkursus verður góðskrivað sum Valfrítt 
skeið 6,6 ECTS, og partar av Projekteksamen og Kollokvium verða góðskrivaðir 
sum Valfrítt skeið 14,2 ECTS. 
At góðkenna.  (J.nr. 0046-02017). Góðkent. 

 
 
Kunningarmál: 
 
9. Mánaðarjavni ultimo desember 2006, 1. ískoytisskeið – nýtsla fyri alt setrið 

18.528.400 kr = 97,2% av játtanarkarmi uppá 19.070.000 kr.  (J.nr. 0015-01595). 
 
 
10. Jógvan Mørkøre, adjunktur, hevur sagt seg úr starvi pr. 1. apríl 2007. (J.nr. 00xx-

0xxxx). 
 
 
11. Ársfrágreiðing fyri fíggjarárið 2005 latin løgtingsgrannskoðarunum, 

Landsgrannskoðanin.  
 
 
12. Årsrapport 2006, Danmarks Forskningspolitiske Råd. 
 
 
Frágreiðing: Annika Sølvará 
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