Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. oktober 2018
Tidspunkt:

16. oktober 2018, kl. 8-12

Mødested:

Gróthúsið (J.C. Svabos gøta 14)

Deltagere:

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

Referent:

Johan Ísak Suni Hansen (universitetsdirektør)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Økonomisk opdatering
3. Opdatering fra rektor
4. Budget og prioriteringer 2019
5. Status på de 12 prioriterede mål 2018-19
6. Diverse
a. Behandling af klage
b. Ejendomsaktiver
c. Status for rektoransættelse

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Tre punkter – 6a Behandling af klage, 6b Ejendomsaktiver og 6c Status på rektoransættelse - blev
tilføjet til dagsordenen under Diverse. Referatet fra sidste møde blev godkendt.
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2. Økonomisk opdatering
Økonomichef Hugin Skaalum gennemgik månedsregnskabet for september 2018 – se nedenstående.
Overordnet ser regnskabet fornuftigt ud, og vi regner med at overholde budgettet for 2018, men
økonomichefen sagde dog, at det er nødvendigt, at alle afdelinger holder igen på udgiftssiden.

2

3

Økonomichefen og bogholderispecialist Winny í Pætursastovu gennemgik dernæst en oversigt over de
projekter, som ligger uden for universitetets almindelige drift (f.eks. Ph.d.-projekter). Oversigten
omfattede både aktive og passive/afsluttede projekter, og det blev konkluderet, at et vist
oprydningsarbejde vil være formålstjensligt.

3. Opdatering fra rektor
Rektor gennemgik udvalgte aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde, herunder:
•

Workshops med Henning Larsen Arkitekter blev afholdt 24., 25. og 26. september med
deltagelse af studerende, ansatte og eksterne interessenter

•

Møde i Nordisk Universitetssamarbejde i Helsinki 3 oktober

•

Møde med Landsverk + kommunikation med Umhvørvisstovan omkring samarbejde vedr
opmåling (geodæsi) – planlegger etablering af center – søger finansiering

•

Hydrogen Learning Network i Reykjavik 8. oktober

•

Forum for Arktisk Forskning i København 10. oktober

•

Støtte fra Nora på 75 t.kr. til strategimøde/evaluering af West Nordic Studies-unisamarbejde

•

Námsvísindadeildins medarbejdere flyttet til Nóatún

•

Forslag til finanslov til behandling i Lagtinget. Fróðskaparsetur Føroya er i forslaget tildelt en
øget bevilling på 9,435 mio. kr.

•

Intern prioriteringsproces er påbegyndt

•

Seminar i anledning af at Island fejrer 100 års selvstændighed

•

Forbereder uddannelse i kunstnerisk arbejde – søger obervatørstatus i KUNO-netværk og
opbygning af samarbejdsaftaler. Et bestyrelsesmedlem anførte, at det er forvirrende, at
uddannelsen er 2-årig i stedet for en bacheloruddannelse (3-årig). Rektor anførte, at man sigter
mod en bacheloruddannelse.

•

Efeingi – aftale med DEFF opsagt pr 31.12.18. Landsbiblioteket vil inden kort tid foreslå anden
aftale om adgang til forskningslitteratur. Bestyrelsen anbefalede, at flere på universitetet
deltager i behandlingen og giver deres besyv til, hvad er er behov for. Rektor følger op med
Magni Mohr, dekan på DHS.

4. Budget og prioriteringer 2019
Rektor gennemgik dernæst hidtidig drift for 2018, budgetter for 2019 samt en overordnet liste over
universitets foreslåede prioriterede tiltag.
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Prioriterede tiltag
•

Center for innovation

•

Ph.d. i samarbejde med DTU 50/50 finansieret

•

Medarbejder til projektkontor + ekstern finansiering

•

Ledelsessekretær

•

Genansættelser der blev udsat primo 2018

•

Styrke de uddannelser der har størst behov

•

Andre prioriteringer

5. Status på de 12 prioriterede mål 2018-19
Rektor og universitetsdirektøren gennemgik igen status for de 12 prioriterede mål, som bestyrelsen har
formuleret, og som har følgende overskrifter:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Center for innovation
Videnskabelig formidling
Intern forskningsfond
Adjunktpædagogikum
Trivsel blandt studerende
Trivsel hos ansatte
Campusrapport
Studieadministrationssystem
Bekendtgørelse og regelværk
Branding/image
Ekstern finansiering
Efteruddannelsescenter

I løbet af diskussionen omkring målene, anbefalede bestyrlesen, at Akademisk Råd genindsættes som
forum for diskussionen omkring, hvordan universitetet arbejder videre med videnskabelig formidling,
herunder forskningsevaluering.
Bestyrelsen nåede ikke at diskutere alle punkter (da de resterende punkter på dagsordenen ellers ikke
kunne behandles), og det blev derfor besluttet at genoptage diskussionen på et senere tidspunkt.
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6. Diverse
6a Behandling af klage
En gruppe ansatte har sendt en klage over et referat fra en workshop, der blev afholdt i forbindelse med
campusarbejdet. I klagen blev det fremført, at referatet kunne fortolkes som en anbefaling fra de ansatte
om at fælleskontorer er at foretrække. Arkitektfirmaet, som havde udarbejdetet referatet, har
efterfølgende anført, at de blot havde nedfældet de tanker, som blev fremsat af de forskellige deltagere,
og at både ønsker om enkeltmandskontorer og fælleskontorer indgik i referatet. To
bestyrelsesmedlemmer, som havde deltaget i workshops, gav udtryk for, at de ikke mente, at processen
havde været så inkluderende, som det var ønskeligt, og et bestyrelsesmedlem udtrykte bekymring over
hele processen. Bestyrelsen henstillede til ledelsen, at man i det fremtidige arbejde tager hensyn til alle
medarbejderes ønsker, herunder forskeres ønske om enkeltmandskontorer. Desuden bemærkede
bestyrelsen, at klager af denne karakter i første omgang bør sendes til arkitekterne, som forfatter
referateterne, og dernæst til ledelsen.

6b Ejendomsaktiver
Bestyrelsen anmodede, at universitetet udfærdiger en samlet oversigt over universitetets aktiver,
herunder kunstenstande, historiske artefakter o.l.

6c Status for rektoransættelse
Rektor og universitetsdirektøren (referent) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
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