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Fylgiskjal 2 

 

Í sambandi við at lógin um Búskaparráð er fyri broytingum, geva limir 
búskaparráðsins hesar viðmerkingar: 

 

Til broytingina í §2 stk. 3  

Búskaparráðið hevur fleiri ferðir víst á, at ásetingin um at tað ikki skal vera loyvt limum í ráðnum at starvast 
á setrinum, er óheppin, tí tað heldur ráðnum frá viðkomandi vitan og gransking, sum kann koma ráðnum 
til góðar. Tískil er tað eitt framstig, at tað nú verður møguligt hjá einum limi í ráðnum at starvast á 
Setrinum.  

Bæði í verandi og komandi lóg er tað ivasamt, hvat lagt verður í orðingina at starvast á Fróðskaparsetri 
Føroya. Afturat fastsettum starvsfólki, hevur Setrið eisini fleiri leyst tilknýtt starvsfólk, eitt nú undirvísarar, 
próvdómarar o.a. Tí hevði verið gott, um hetta var betri skilmarkað í serligu viðmerkingunum til lógina. 
T.d. soleiðis at tað ikki verður roknað sum at fólk starvast á Setrinum, um tey hava annað primært starv 
og gera smærri tíðaravmarkaðar uppgávur fyri Setrið.  

   

Til broytingina í §2 stk. 2  

Í broytingaruppskotinum er komið eitt ískoyti um at limirnir í ráðnum skulu hava viðkomandi 
arbeiðsroyndir, eftir okkara hugsan kann hendan áseting hugsast at venda øvugt, bæði í mun til óheftni 
og fakligheit, og er tí óneyðug. Drúgvar arbeiðsroyndir geva innlit, men kann eisini gera limirnir heftar at 
verandi skipan. Ein, ið ikki hevur líka drúgvar royndir kann hugsast at vera minni bundin at verandi skipan 
og kann tískil lættari kritisera skipanina.  

Ringt er at siga hvat viðkomandi arbeiðsroyndir eru. Hugsast kann at búskaparfrøðingar við drúgvum 
arbeiðsroyndum verða innstillaðir, uttan at hesir hava arbeitt nógv við búskaparfrøði. Vandi er fyri at man 
frásorterar tey við nýggjastu vitanini. Hetta kundi t.d. verið ein nýútbúgvin Phd, har man ístaðin velur ein 
royndan búskaparfrøðing, sum ikki er kunnugur við nýggjastu granskingina.     

 

Viðmerking í mun til skipan og fígging av búskaparráðnum 

Hendan viðmerking hevur sum so ikki nakað at gera við tær tilmæltu broytingar í lógini, men eigur at takast 
við, nú skipanin av Búskaparráðnum eru til viðgerðar. 

Búskaparráðið er fíggjað við serstakari játtan á fíggjarlógini, men ráðið hevur einki ræði á hesi játtan.  

Í Fíggjarlógini stendur, at játtanin til búskaparráðið eisini fevnir um undirvísing og gransking í 
búskaparfrøði á Setrinum.  Búskaparráðið fær ongan ágóða av hesi undirvísing og gransking.  

Játtanin til Búskaparráðið er væl hægri enn tað, sum Búskaparráðið móttekur. Játtanin virkar tískil sum 
ein óbeinleiðis játtan til rakstur av Setrinum. Hetta er bæði missvísandi og óheppi, tí tað skerjir 
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møguleikarnar hjá búskaparráðnum at leggja arbeiðið til rættis á besta hátt. Hetta merkir, at ráðið illa 
kann raðfesta arbeiðsorku til tey mál, sum ráðið heldur vera týdningarmikil. Harafturat er arbeiðsorkan 
hjá skrivarunum avmarkaðir av arbeiðstrýstinum annars á setrinum. Búskaparráðið mælir tískil til at 
Búskaparráðið verður fíggjað við egnari játtan óheft av rakstrinum á setrinum. Hendan játtan átti sambært 
Búskaparráðnum at fevnt um fígging av í minsta lagið tveimum fulltíðarsettum skrivarum umframt 
fíggjarorku til menning og gransking av viðkomandi málum.  

Búskaparráðið mælir harafturat til, at ráðið sjálvt skal kunna gera avtalu við tann óhefta stovnin, sum  
samstarvað verður við viðvíkjandi skrivarafunktiónina. Skrivaratoymið kann eitt nú verða tilknýtt 
Hagstovuna ið frammanundan greinar eitt nú búskaparmyndli, fólkatalsframskriving og onnur hagtøl, ið 
eru viðkomandi fyri arbeiðið hjá Búskaparráðnum. 

Sum í lóg frá 2009 

 

Ester Hansen og Djóni Højgaard, limir i Búskaparráðnum 


