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ALMENNIR UPPLÝSINGAR 
 
 
Bakgrund og endamál 
 
Hagtøl um Gransking og Menning og Nýskapan verða ment av Granskingarráðnum fyri Mentamálaráðið.  
 
Endamálið við granskingarhagtølunum er at gera eina heildaruppgerð av samlaða arbeiðsinnsatsinum og 
útreiðslunum hjá almenna sektorinum innan GoM í 2003. 
 
Gransking og nýskapan verður mett at vera ein týdningamikil fortreyt fyri at kappingarførið í búskapinum 
framhaldandi verður bøtt, sum víðari hevur týdning fyri vælferð o.s.fr. Hildið verður at eitt miðvíst virksemið 
innan gransking hevur við sær at úrslit innan nýskapan verða rokkin. Úrslitini av granskingarhagtølunum 
verða í hesum sambandinum nýtt av vinnufeløgum (arbeiðsmarknaðarfeløgum) og av almennum 
myndugleikum. Eftirspurningurin eftir hagtølunum er umfatandi, og tørvurin er vaksin nógv seinastu árini, nú 
stórt politiskt fokus er sett á tað sokallaða vitanarsamfelagið (Barcelona-stevnumið). 
 
Hagtølini liggja sum grundarlag undir uppskotum hjá landsstjórnum um vitanarstrategi, og strategi um 
samanspælið millum vinnulív og ”vitanarstovnar”. Í altjóða samanhangi verða hagtølini nýtt til mátingar og 
sammetingar av ymsu londunum og ”úrslitum” á økinum. Slíkar metingar verða uppfylgdar av ítøkiligum 
tilráðingum til stjórnirnar í ymsu londunum (OECD og ES gera tilmæli). Granskarar á tjóðarliga og altjóða 
leikvøllinum nýta hagtølini til at kanna ávirkanina av gransking og nýskapan á framleiðslumegina og evnini at 
yvirliva hjá teim einstøku fyritøkunum og eisini á samfelagið sum heild (vøkstur). 
 
Slíkum samanhangir eru Føroyar ikki ein partur av enn, men arbeitt verður við at fáa møguleikar til tess, tí 
fyrimunirnir við slíkum kunnu vera stórir. Ein tann fyrsta fortreytin er, at Føroyar hava hagtøl at vísa til. 
 
Hetta er fyrstu ferð, at vit gera slík hagtøl í Føroyum. Í t.d. Danmark eru hesi hagtølini gjørd síðani 1967, og 
onnur Norðurlond hava gjørt  tey uml. líka leingi. 
 
Innsavning av upplýsingum um GoM hjá almenna sektorinum verða gjørd eftir fyriskipanum (direktivum), ið 
eru mentar av OECD. 
 
Spurnaskjalið verður sent út til uml. 50 stovnar. Stovnar, ið svara spurnarskjølum eru hægri 
útbúgvingarstovnar, sektorgranskingarstovnar, stovnar knýttir at heilsuverkinum og aðrir almennir stovnar. 
Treyt fyri at stovnurin er við í úrvalinum er annaðhvørt at: 
 
• ein er vitandi um, at stovnurin hevur granskingarvirksemi 
• stovnurin er av einum slíkum slag at hann helst eigur at hava granskingarvirksemi 
• stovnurin møguliga hevur granskingarvirksemi 
 
Svarfreist: 24-09.2004! 
 
Allir stovnar verða vinarliga bidnir um at svara spurnaskjalinum. Hetta hevur stóran týdning fyri góðskuna á 
hagtølunum, og hvussu álítandi hesi verða. Tað er eisini týdningarmikið at fáa svar frá teimum stovnum, ið 
ikki hava havt granskingar og menningarvirksemi. Granskingarráðið veit væl, at tað kann verða avbjóðandi at 
svara skjalinum, men vónandi kunnu vit við skrivligum vegleiðingum og virknari hjálp lætta um tilgongdina so 
væl sum gjørligt.  
 
 
 
Leggið í geyma: Minst til at skriva navn hjá stovni, kontaktpersóni, v-talið/ella stovnsnummar í fyrsta parti í 
skjalinum.  
 
Allar upplýsingar verða viðgjørdar í trúnaði og verða bert kunngjørd almenninginum í samantaldum 

talvum og myndum.  
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1. PARTUR.  GRANSKING OG MENNING Í STOVNINUM Í 2003 
 
 
Endamálið her er at staðfesta um stovnurin fremur gransking og menning ella ikki. Um so er at eingin 
gransking verður framd, so er ikki neyðugt at halda fram við at útfylla skjalið.  
 
Allýsing av gransking og menning (GoM) 
 
OECD1 hevur gjørt hesa allýsing, sum í stuttum er greina í spurnaskjalinum. 
 
Skapandi arbeiði framt á ein skipaðan hátt við tí endamáli at økja heimsins goymslu av vísindaligari 
og tøkniligari vitan, heruppií eisini vitan um menniskja, mentan og samfelagið, og at gagnnýta 
verandi vitan fyri at finna nýggjar praktiskar nýtsluhættir ella íverksetanir (applications). 
 
GoM-hugtakið fevnir um: 
 
Grundgransking er upprunaligt (originalt) royndarligt (eksperimenterandi) ella ástøðiligt arbeiði, har fremsta 
endamálið er at menna nýggja vitan og fatan uttan nakra ítøkiliga nýtslu í huga.  
Nýtslugransking er eisini upprunaligar kanningar, ið miða eftir at menna nýggja vitan. Nýtslugransking 
miðar fyrst og fremst móti praktiskum endamálum. 
Menningararbeiði: Er skipa arbeiði, ið nýtir vitan, sum er fingin til vega gjøgnum gransking og/ella við 
praktiskum royndum. Endamálið er at menna nýtt ella munandi betri tilfar, framleiðslu, tilgongdir, skipanir ella 
tænastuveitingar. 
 
Tað kann vera trupult at skilmarka GoM frá ávísum øðrum virksemi (vísindaligum, tøkniligum og 
ídnaðarligum). Men felags fyri alt GoM virksemi er at hettar skal innihalda okkurt, ið er munandi nýtt. 
Niðanfyri verða dømi víst um virksemi, ið er GoM og virksemi, sum ikki er GoM, uttan so at hetta er beinleiðis 
knýtt at ítøkiligum GoM verkætlanum 
 
Virksemi, ið er GoM: 

• Egnar GoM verkætlanir 
• Leiðsla av og stuðul til aðrar verkætlanir sum t.d. vegleiðing av stipendiatum, granskingarumsiting, 

t.d. menning av umsóknum 
• vitjanir av útlendskum granskarum 
• egin útbúgving, til t.d. ráðlegging og luttøka í granskingarskeiðum, ráðstevnum o.tíl. 
• umfatandi skipað arbeiði, ið hevur sum endamál at fremja munandi góðskubøtingar 

 
Virksemi, ið ikki er GoM 

• undirvísing og útbúgving. Hinvegin er granskingarupplæring og serstøk GoM stipend GoM 
• limaskapur í granskingarráðum og granskingarnevndum 
• skjalføring og kunningarvirksemi og vanligar bókasavnstænastur 
• ráðgevingartænastur 
• handahóvsinnsavning (rutinu-)  av data. Til dømis skráseting av arbeiðsloysi ella 

marknaðarkanningar hvønn ársfjórðing. Menning av almennum hagtølum, innsavning av tilfarið til 
søvn og jarðfrøðiligari, jarðalisfrøðiligari, vatnfrøðiligari og havfrøðiligari data, heruppií olju-, málm,- 
og mineralleiting. 

• royndarvirksemi og standardisering 
• spesialiserað medisinsk viðgerð 
• handahóvsroyndir framdar av heilsustarvsfólki, t.d. blóðroyndir ella bakteriufrøðiligar royndir. 

Hinvegin eru t.d. blóðroyndir GoM, um hesar verða framdar í sambandi við innførslu av einum 
nýggjum lekievni. 

• kanningar arbeiði. Til dømis rannsóknir og kanningar í sambandi við almennan politikk, ráðlegging 
o.s.fr., ið verða framd við kendum kanningarháttum, og sum ikki hava sum endamál at finna ókend 
fyribrigdi, samanhangir, bygnaðir o.tíl. Hinvegin er ástøðiligar kanningar av hvørjum faktorum, ið eru 
avgerandi fyri økisfrábrigdi (variatión) í búskaparligum vøkstri og menning av einum myndli fyri at 
bøta um almennan økispolitikk, eitt dømi um GoM 

• innkoyring av nýggjum tólum 
• góðskutrygging/certifisering/akkreditering 
 
 

 
                                                      
1 Frascati Handbókin, 2002. 
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2. PARTUR.  STARVSFÓLK OG ÁRSVERK NÝTT TIL GRANSKING OG MENNING Í 
2003 

 

Yvirskipað vegleiðing um skráseting av starvsfólkum og ársverkum 
Talvurnar S.1 og S.2 verða nýttar til hettar endamálið. Fyrst so verða øll starvsfólk og ársverk nýtt til GoM 
tilsamans á stovninum skrásett í talvu S.1. Síðani verða hesi ársverkini greinað í talvu S.2 alt eftir hvør 
løngjaldingarháttur er nýttur. Peningurin kemur annaðhvørt frá landskassajáttanini ella frá uttanhýsis keldum 
(sum inntøkugevandi virksemi) 
Samlaða talið av ársverkum, sum er skrásett í S.1 skal samsvara við samlaða talið í talvu S.2. 
 
 
• Har upplýsingar ikki eru at finna, verða tit biðin at gera eina meting. 
• Allir persónar, ið fáast við gransking og menning, sum eru í starvi í stovninum, eiga at skrásetast. Hettar 

er galdandi, óansæð vegna hvønn GoM-arbeiðið verður framt 
 
 
Starvsfólk 
Skráset talið á starvsfólkum, sum heilt ella partvís arbeiddu við GoM pr. 31.12.03. Eisini skulu skrásetast fólk, 
ið veittu beinleiðis tænastu í sambandi við GoM, til dømis leiðarar, umsitingarfólk og skrivstovufólk, ið 
starvast við GoM.  
 
Tal  á starvsfólki, sum fáast við GoM verður skrásett sum tal av teimum persónum, ið hava nýtt minst 5 
prosent av arbeiðstíðini til GoM. Starvsfólk, ið er sett fyri avmarkaða tíð, telja sum heiltíðar sett, um so er at 
tey hava nýtt í minsta lagi 5 prosent av arbeiðstíðini til GoM. Sostatt er uppgerðin ein uppteljing av hvussu 
nógvir persónar, ið luttaka í GoM í arbeiðstíðini, men ikki ein uppgerð av hvussu nógv tíð verður nýtt til GoM. 
Uppgerðin fevnir eisini um møgulig útlendsk GoM starvsfólk, ið lúka hesi krøv. 
 
Starvsfólk, ið hava framt gransking, verða einans roknað við í uppgerðini av tali á starvsfólki, um tey vóru í 
arbeiði á stovninum 31.12. 2003.  Starvsfólk, sum eru í farloyvi ella eru útlænt við árslok, skulu ikki roknast 
við. Hinvegin skulu vikarar roknast við. 
 
Um starvsfólkabólkarnar 
Adjungerað st.: Eru á stovni í avmarkaða tíð og ikki í fullum starvi her men eru í fullum starvi aðrastaðni. 
Vísindaligt starvsfólk. Hetta eru starvsfólk innan ein av starvsfólkabólkunum (allir uttan TUS), ið metast 
sum vísindalig starvsfólk. Sagt við øðrum orðum, so kunnu starvsfólk í øllum starvsfólkabólkum uttan TUS 
metast sum vísindalig starvsfólk.   
TUS er tøkniligt og umsitingarligt starvsfólk. TUS er allýst sum øll starvsfólk, uttan mun til útbúgving, ið ikki er 
VÍS (granskingarhjálparar tiknir við í henda bólk). Tøkniligt-umsitingarligt starvsfólk verður roknað við sum 
GoM-starvsfólk, alt eftir í hvønn mun starvsfólkið beinleiðis hava luttikið í ítøkiligum granskingarverkætlanum. 
Beinleiðis luttøka í granskingarverkætlanum, fevnir t.d. um kanningarstovugreingar, dátuviðgerð, skriving av 
granskingarfrágreiðinum og útgávu av granskingarúrslitum. 
 
Lesandi, ið ikki enn hava tikið eina kandidatútbúgving, men sum fremja GoM, t.d. scholarstipendiat, verða 
roknað sum TUS. Lesandi, ið ikki eru í veruligum starvi, skulu ikki  roknast við av tí at sokallað 
”fríðtíðargransking” uttan løn ikki verður roknað við. 
 
Ársverk 
GoM-ársverk: Skráset talið á fólki, ið starvast við GoM, sum svarar til talið á persónum, sum í fulla tíð, í eitt 
ár, arbeiða við GoM. 
Tal á ársverkum verður roknað sum samlaða tíðin, ið starvsfólkini hjá stovninum hava brúkt til GoM í 2003 
uttan mun til um starvsfólkið enn var knýtt at stovninum við árslok. Hettar skal ikki vera eitt normtal fyri 
hvussu umfevnandi granskingini var. Ein fulltíðarsettur, sum einans hevur granskað alt árið, telur sum 1,0 
ársverk, meðan ein fulltíðarsettur, sum brúkar ein fimtapart av arbeiðstíðini, telur sum 0,2 GoM-ársverk. Ein, 
sum er settur hálva tíð og sum granskaði helvtina av arbeiðstíðini, telur sum 0,25 GoM-ársverk. Leggið til 
merkis at tað er tann veruliga nýtta tíðin, ið skal roknast við.  
– ikki standardskrásetingar fyri hvønn starvsfólkabólk. 
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Dømi um GoM-starvsfólk og GoM-ársverk: 
Ein stovnur hevur havt 5 starvsfólk, ið arbeiða við GoM í 2003. Tíðarnýtslan til GoM er skrásett í talvuni 
niðanfyri og GoM-ársverk hjá stovninum er roknað út. 
 
 

Í starvi við GoM pr. 
31.12.03 

GoM –ársverk             
(max. 1 desimal) 

Starvsfólk Tíðarnýtsla 
til GoM 

Tíðarskeið í 
arbeiði við 
GoM persónar Harav 

kvinnur 
ársverk Harav kvinnur 

Óli Hálva tíð Alt árið 1 - 0,5 - 
Lisa  Fulla tíð 3.og 4. 

ársfjórðing 
1 1 0,5 0,5 

Ovi Fulla tíð Alt árið 1 - 1 - 
Poula Fulla tíð 1. ársfjórðing 0 0 0,25 0,25 
Karin 1/3-tíð Alt árið 1 1 0,33 0,33 
GoM starvsfólk tilsamans 4 2 ~2,6 ~1,1 

 
 
Hvør skal roknast við? 
Tað er ein meginregla, at bæði starvsfólk og ársverk verða skrásett, har ið virksemið fysiskt verður framt. Tað 
merkir t.d. at ph.d-lesandi, ið hoyra til/eru “innskrivað” á einum hægri útbúgvingarstað, men sum t.d. fremja 
meginpartin av sínari gransking á einum almennum granskingarstovni, skulu skrásetast sum GoM-starvsfólk 
á almenna granskingarstovninum. Hava tey samstundis framt ein part av sínum GoM-virksemi á hægri 
útbúgvingarstaðnum, so skal hetta virksemið roknast sum “Starvsfólk fíggja av uttanhýsis peningi” á 
útbúgvingarstaðnum. 
 
 
Lønargjaldingarháttur í talvu S2.   
Sum útgangsstøði verður alt GoM-virksemi roknað við, sum reint fysiskt er framt við stovnin, sama hvussu 
starvsfólkini hava fingið sína løn. Men í uppgerðini í talvu S.2 verður skynað ímillum tey ársverk, ið eru lønt 
við vanligari landskassajáttan og tey, ið eru lønt við uttanhýsis peningi. Hettar merkir t.d. at bæði tey, ið fáa 
løn frá játtanini, og útlendskir gestagranskarar verða roknað við í samlaðu uppgerðini av starvsfólki og 
ársverkum (talva S.1.). Men í uppbýtinum eftir lønargjaldingarhátti (talva S.2..) verða ársverkini hjá hesum 
starvsfólkum flokkað ymiskt.  “Vinnugranskarar”, útlendskir “gestagranskarar”, og onnur ársverk, ið hava 
lønina “við sær”, skulu skrásetast í talvu S. 2, rað: Harav lønt við uttanhýsis peningi. Tey ársverkini, ið eru 
fíggjað við fíggjarlógarjáttan skulu skrásetast í talvu S. 2, rað: Harav lønt við fíggjarlógarjáttan. 
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3. PARTUR:   ÚTREIÐSLUR TIL GRANSKING OG MENNING Í 2003 OG FÍGGING AV 
HESUM ÚTREIÐSLUM 

 

Yvirskipað vegleiðing um útfylling av 3. parti 
Við útgangsstøði í upplýsingunum, ið eru skrásettar í 2. parti um starvsfólk og ársverk á stovninum, sum í 
2003 tókust við GoM, skulu vit her skráseta fíggjarlig viðurskifti, ið eru knýtt at tí framda GoM virkseminum. 
Hetta snýr seg um støddina av útreiðslunum av GoM-virkseminum og fíggingina av hesum útreiðslunum, t.e. 
hvussu útreiðslurnar verða fíggjaðar, og hvørjar fíggjarkeldurnar eru. Samanhangur er millum uppgerðina í 2. 
og 3. parti.  
 
Fyrst so verða útreiðslurnar, sum eru fíggjaðar við fíggjarlógarjáttanini skrásettar. Hetta eru útreiðslur til lønir, 
rakstur og íløgur tilsamans og tann parturin av hesum, sum verður nýttur til GoM. Talvurnar Ú.1 – Ú.3 verða 
nýttar til endamálið. Tabell Ú.4 verður nýttur til skráseting av felagsútreiðslum til rakstur og løgur um 
stovnurin er partur av einum størri stovni.  
Lønarútreiðslurnar, sum verða skrásettar í talvu Ú.1, eiga at umboða tey ársverkini til GoM, ið vóru skrásett í 
talvu S.2 og rað: Harav lønað við fíggjarlógarjáttan í 2.parti. 
 
Síðani verður hugt at uttanhýsis fíggingarkeldum í talvu Ú.5. Møguligar upphæddir, sum stovnurin fær, verða 
skrásettar eftir keldu. Upphæddir, sum eru móttiknar frá landi skulu seinni, í talvu Ú.9 greinast í ítøkiligar 
keldur (ráð, grunnar o.s.fr). 
 
Eftir hetta skulu samlaðu upphæddirnar frá uttanhýsis keldum, greinast í somu útreiðslusløg (lønir, rakstur og 
íløgur), sum eru nýtt í talvunum Ú.1-Ú.3. Talvurnar Ú.6-Ú.8 verða nýttar til endamálið. Tað merkir at 
upphæddirnar, sum eru skrásettar í Ú.5 skulu samsvara við samlaðar útreiðslur í Ú.6-Ú.8.  
Lønarútreiðslurnar, sum verða skrásettar talvu Ú.6, eiga at umboða tey ársverkini til GoM, ið vóru skrásett í 
talvu S.2, rað: Harav lønað við uttanhýsis peningi í 2. parti. 
 
At enda skal peningurin, sum stovnurin hevur fingið frá landinum (uttanhýsis parturin, ið ikki er tað sama sum 
fíggjarlógarjáttanin) greinast í tey ráð og grunnar har peningurin kemur frá. 
 
 
Um fíggingarhættir og útreiðslusløg, sum eru nýtt í uppgerðini 
 
Fíggingarhættir 
 
Vanlig játtan (fíggjarlóg): Vanlig játtan er tann peningur, ið stovnurin fær til vega frá fíggjarlógini.  Í talvu 
Ú.1, Ú.2, Ú.3 og Ú.4 verður skrásett, í hvønn mun játtanin verður nýtt til GoM í 2003. 
 
Uttanhýsis peningur:  
Uttanhýsis peningur er tann peningur, ið er nýttur til GoM í 2003, og sum er fíggjaður av uttanhýsis keldum – 
sama hvat ár peningurin varð fingin til vega. Uttanhýsis peningur verður skrásettur í talvu Ú.5, Ú.6, Ú.7 og 
Ú.8.   
 
Í hesum spurnaskjali er uttanhýsis peningur helst í praksis fyrst og fremst peningur fingin til vega við 
inntøkufíggjaðum virksemi.   
 
Peningur frá Inntøkufíggjaðum virksemi / sáttmálagransking: Hetta er peningur, ið er fingin til vegar sum 
gjald fyri, at ávísar granskingaruppgávur verða framdar, ella peningur, sum er oyramerktur til ávís endamál, 
t.d. keyp av einum størri tóli at nýta til gransking o.s.fr.  
 
Um ein skal greina fíggingina av gransking, sum er ein partur av einum GoM-samstarvi tvørtur um 
stovnar/eindir, er neyðugt at gera eina meting av tí parti av granskingini, sum reint fysiskt er framd í egnum 
stovni/eind. Ein av grundmeginreglunum hjá OECD viðvíkjandi GoM-hagtølum er júst tað, at GoM virksemið 
skal gerast upp á tí staðnum, har virksemið fysiskt er framt.  
 
Fíggingarkeldur av uttanhýsis peningi 
Uttanhýsis fíggingarkeldur eru: 
• Land: Onnur ráð og grunnar í Føroyum. 
• Kommunur: Kommunur í Føroyum. 
• Privatir føroyskir grunnar og feløg (ikki vinnurekandi): Eindir, ið eru privatar og ikki eru vinnurekandi – t.e. 

at hesar hava eitt endamál, ið ikki snýr seg um peningaligan vinning. Treyt fyri at taka feløg við í henda 
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bólk er, at tey mugu ikki vinna pening av sínum virksemi. Eitt møguligt gjald skal tí ikki hava fíggjarligan 
týdning. 

• Føroyskar fyritøkur: Fyritøkur eru eindir hvørs fremsta virksemi er at veita/selja vørur og tænastur undir 
marknaðartreytum. Føroyskar fyritøkur eru eindir, har staðið, haðan peningurin kemur, er í Føroyum. 

• Útlendskar fyritøkur: Eru eindir, har staðið, haðan peningurin kemur er uttanfyri Føroyar. 
 
Útreiðslusløg 
Útreiðslur til GoM verða greinaðar í útreiðslusløgini niðanfyri. Í talvunum Ú.1 – Ú.4 verða fyrst samlaðar 
útreiðslur skrásettar og síðani tann partur av hesum útreiðslum, sum verður nýttur til GoM. Í talvunum Ú.6 – 
Ú.8 verða einans útreiðslur til GoM, fíggjaðar av uttanhýsis keldum, skrásettar. 
 
Samlaðar lønarútreiðslur í talvu Ú.1 (og Ú.6) fevna um: 
• allar lønarútreiðslur til øll vísindaligu starvsfólkini á stovninum (viðbøtur, eftirløn og feriuløn o.s.fr. tikið 

við), sum eru fíggjaðar við fíggjarlógar játtan. Lønarútreiðslur til GoM er tann parturin av samlaðu 
lønarútreiðslunum, ið er nýttur at løna tey ársverkini, sum starvsfólkini nýta til GoM. Hetta eru samstundis 
lønir til tey vísindaligu ársverkini (fíggjaði við fíggjarlóg), sum eru skrásett í talvu S.2.  

 
• allar lønarútreiðslur TUS starvsfólkini á stovninum, fíggjaðar við fíggjarlógarjáttan. Hettar er lønarútreiðslur 

til umsiting, bókasavnsarbeiði, reingerð, kantinurakstur, eftiransingaruppgávur o.s.fr. Stovnar, ið loysa 
aðrar uppgávur enn GoM, ella stovnar, ið eru ein partur av einari størri eind, eiga at gera eina meting av 
lønarútreiðslum til umsiting alment, reingerð o.s.fr., ið svarar til tað sum vanliga verður roknað sum 
umsitingargjald (‘overhead’). Lønarútreiðslur til GoM er tann parturin av samlaðu lønarútreiðslunum, ið 
er nýttur at løna ársverkini, sum hesi nýta til GoM. (lønir til tey TUS ársverkini, sum eru skrásett í talvu 
S.2.) 

 
Sostatt eru lønarútreiðslur tilsamans til GoM í talvu Ú.1, útreiðslurnar til ársverkini, sum eru skrásett í talvu 
S.2 (fíggjað við fíggjarlógarjáttan). 
 
Lønarútreiðslur í talvu Ú.6 eru lønir (VÍS og TUS) fíggjaðar við uttanhýsis keldum (inntøkufíggjaðum 
virksemið). Hetta eru samstundis lønir til tey ársverkini, ið eru fíggjaði av uttanhýsis peningi, sum eru skrásett 
í talvu S.2. 
 
Samlaðar rakstrar útreiðslur í talvu Ú.2 fevna um aðrar útreiðslur, t.d. keyp av smærri tólum, aðrar vørur 
og tænastuveitingar, EDV koyringar, tænastuferðir o.a., sum eru fíggjaðar við fíggjarlógarjáttan. 
Rakstrarútreiðslur til GoM eru ein meting av í hvønn mun rakstrarútreiðslurnar verða nýttar til GoM. Legg 
til merkis at rakstrarútreiðslurnar ikki fevna um lønarútreiðslur til TUS nevndar omanfyri, ið eru eitt slag av 
tænastu til granskingina og menningina.  
Legg eisini til merkis, at partur av felags rakstrarútreiðslum hjá universitetinum verður gjørdur upp í talvu 
Ú.4 (um so er at felags útreiðslur eru). 
 
Rakstrarútreiðslurnar í talvu Ú.7 eru rakstrarútreiðslur fíggjaðar av uttanhýsis keldum. 
 
Útreiðslur til íløgur í talvu Ú.3 fevna um: 
• Løgur, t.e. nýggjar bygningar og útbyggingar/umbøtingar av og størri umvælingar av verandi bygningum 

fíggjaðar við fíggjarlógarjáttan. Útreiðslurnar verða gjørdar upp fyri tað árið, tá tær eru goldnar. GoM-
parturin av løguútreiðslunum verður mettur útfrá hvussu bygningar og løgur verða nýtt til GoM. 
Løguútreiðslur til GoM er ein meting av í hvønn mun bygningar og útgerð verður nýtt til G0M. 

 
• Størri útgerð, t.e. tól og útgerð, ið hava ein keypsprís, ið er hægri enn 40.000kr, og sum hevur eina livitíð 

upp á fleiri ár og sostatt kann metast sum ein verulig íløga. Parturin av útreiðslunum, ið hoyrir til GoM, 
verður mettur eftir væntaðu nýtsluna av tólinum ella tólunum til GoM. 

 
Legg til merkis, at partur av felags løguútreiðslum verður gjørdur upp í talvu Ú.4.  
 
Løguútreiðslurnar í talvu Ú.8 er løguútreiðslur fíggjaðar av uttanhýsis keldum. 
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4. PARTUR:   GREINING AV GOM INNSATSI Í SLAG,  FAKØKI, ENDAMÁL,  OG 
GRANSKINGARØKI 

 

Yvirskipað vegleiðing um útfylling av 4. parti 
Við útgangsstøði í upplýsingunum, ið eru skrásettir í 2. parti um starvsfólk og ársverk á stovninum, sum í 
2003 tókust við GoM, skulu vit her fáa eitt betur yvirlit yvir eginleikar og funktiónina av granskingini, ið 
ársverkini umboða. Vit skulu greina ársverkini (innsatsin) í: 
 
• Slag og fakøki 
• Endamál 
• Granskingarøki 
 
Við hesari greining fæst eitt betur vitunargrundarlag um granskingina. Hetta kann nýtast í orðaskiftinum um 
gransking yvirhøvur og um hvussu raðfestingar skulu gerast í framtíðini. Hesar greiningar eru eisini ein 
týdningarmikil partur av frágreiðingini til OECD. 
 
Greining av ársverkum eftir fakøkjum og slag av gransking 
Grundarlagi undir hesum er Frascati handbókin hjá OECD. Fakyvirlitið í spurnaskjalinum er ein føroysk 
umseting av ISCED standardinum (International Standard for Classification of Educations).  Tað eru hesini 
fakini, ið eru grundarlagið undir metingini í talvu G.1. 
 
Biðið verður um eitt mett býti av samlaðu ársverkunum og prosentbýti eftir faki. GoM virksemið eigur at førast 
á eitt fak, ið hoyrir til tað vísindaliga øki, sum best eyðkennir granskingina.  T.d. eigur ein mikrolívfrøðilig 
verkætlan innanfyri heilsuvísindi at leggjast undir 3.1.6 Klinisk lívfrøði og ikki 1.6 lívfrøðiliga gransking. 
Bólking eftir faki hevur týdning fyri, innan fyri hvat høvuðsøki stovnurin verður lagdur í hagtølunum. 
 
Um bólkarnir ’onnur serlig tøkni og tvørfaklig øki’ undir náttúruvísindum, ‘ymisk samfelagsvísindi’ o.s.fr. verða 
nýttir, uppgev so, um tað er møguligt, navn/nøvn á viðkomandi fak/um, t.d.– ”ymisk samfelagsvísindi– 
journalistikkur” 
 
Tá ið granskingin er greinað í fak, skal ein meting gerast av, hvussu hesin innsatsurin víðari kann greinast í 
slag av GoM (grund-, nýtslugransking og menningararbeiði). Allýsing av hesum er gjørd á síðu 4 í hesari 
vegleiðing. 
 
 
Yvirlit yvir fakøki 
 
1. Náttúruvísindi: 
1.1 Støddfrøðilig gransking 
 
1.2 Teldufrøðilig gransking 
(bert tilevning av forritum. Tólbúnaður eigur at 
greinast undir verkfrøðievnum) 
 
1.3 Alisfrøðilig gransking 
1.3.1 Stjørnufrøði og rúmdarvísindi 
1.3.2 Alisfrøði og onnur skyld evnisøki 
 
1.4 Evnafrøðilig gransking 
1.4.1 Evnafrøði og skyld evnisøki 
 
1.5 Jarðar- og umhvørvisgransking 
1.5.1 Jarðfrøði, jarðalisfrøði, alisfrøðilig landafrøði 
og onnur jarðvísindi 
1.5.2 Veðurfrøði og onnur lofthavsvísindi, harí 
veðurlagsgransking, havfrøði, gosfjallafrøði, 
palae-vistfrøði, onnur skyld vísindi 
 
1.6 Lívfrøðilig gransking  
1.6.1 Lívfrøði  
1.6.2 Plantufrøði  
1.6.3 Bakteriufrøði  

1.6.4 Djórafrøði og skyld evnisøki (skordýrafrøði 
o.s.fr)  
1.6.5 Lívevnafrøði  
1.6.6 Lívalisfrøði  
1.6.7. Onnur skyld vísindi, tó ikki klinisk og 
djóralæknavísindi 
 
2. Verkfrøði og tøkni: 
2.1 Byggi verkfrøði ((arkitekta- og bygnings 
vísindi, aðrar konstruktiónir og bygnaðir) 
 
2.2 Elektrisk verkfrøði og elektronikkur 
2.2.1 Ravmagnsverkfrøði  
2.2.2 Elektronikkur  
2.2.3 Fjarskifti og samskifti 
2.2.4 Telduverkfrøði (tólbúnaður) 
 
2.3 Onnur verkfrøði 
2.3.1 Evnafrøði  
2.3.2 Loftferðslufrøði  
2.3.3 Mekanisk  
2.3.4 Metal- og tilfarsverkfrøði  
Tilskila útgreinað undirevni og nýtslugransking 
sum eitt nú:  
2.3.5 Landmáling 
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2.3.6 Ídnaðarevnafrøði  
2.3.7 Vísindi og tøkni viðv. matvøruframleiðslu  
2.3.8 Serlig tøkni og tvørfaklig øki, t.d. 
skipanargreining, metalfrøði, námvirki, tóvirkis-
tøkni og onnur tilskilað evni 
 
3. Læknavísindi: 
3.1 Grundleggjandi læknafrøði  
3.1.1 Kropsbygnaðarfrøði, kyknulæra  
3.1.2 Lívvirkisfrøði (fysiologi)  
3.1.3 Arvafrøði 
3.1.4 Heilivágsfrøði, farmakologi 
3.1.5 Eiturevnafrøði, immunologi   
3.1.6 Klinisk evnafrøði, klinisk mikrolívfrøði 
3.1.7 Patologi 
 
3.2 Klinisk medisin 
3.2.1 Doyvingarlæknafrøði (anestesi) 
3.2.2 Barnasjúkufrøði 
3.2.3 Nærfrøði (obstetrik), kvinnusjúkufrøði  
3.2.4 Innvortis heiliráð (heiliráðsfrøði)  
3.2.5.Skurðlæknafrøði  
3.2.6 Tannlæknafrøði  
3.2.7 Nervafrøði  
3.2.8 Sálarsjúkufrøði  
3.2.9 Røntgenlæknafrøði  
3.2.10 Oyrna-, næsa- og hálsafrøði  
3.2.11 Eygnalæknafrøði 
 
3.3 Heilsuvísindi (almennar heilsutænastur) 
3.3.1.Sosialmedisin  
3.3.2 Heilsufrøði  
3.3.3 Sjúkrarøkt 
3.3.4 Umfarssjúkufrøði 
 
4. Búnaðar- og djóralæknavísindi: 
4.1 Landbúnaður, fisking og veiði 
4.1.2 Alibrúk/aling 
4.1.3 Landbúnaðarfrøði 
4.1.4 Húsdjór 
4.1.5 Onnur tilskilað evni 
 
4.2 Djóralæknafrøði 
4.2.1 Fiskasjúkur 
4.2.2 Kríatúr 
4.2.3 Grind (góðskumeting tvøst og spik og 
avlíving) 

5. Samfelagsvísindi: 
5.1 Sálarfrøði 
5.2 Búskapur – búskaparfrøði 
 
5.3 Útbúgvingarvísindi (útbúgving og venjing og 
onnur evni knýtt at hesum) 
 
5.4 Onnur samfelagsvísindi 
5.4.1 Antropologi (sosial og mentunarlig) og 
etnologi  
4.4.2 Demografi  
4.4.3 Geografi (human, búskapar- og sosial)  
5.4.4 Býar- og landsætlan  
5.4.5 Leiðsla og fyrisiting  
5.4.6 Lóg  
5.4.7 Málvísindi  
5.4.8 Stjórnmálafrøði  
5.4.9 Sosiologi 
5.4.10 Fyriskipan og háttaløg  
5.4.11 Ymisk samfelagsvísindi og tvørfaklig 
metodologisk, søguligt og annað vísindarligt og 
tøkniligt virksemi við tilknýti til evni í hesum bólki  
5.4.12 Fysisk antropologi, fysisk geografi og 
psykofysiologi eiga vanliga at verða sett í bólk 
saman við náttúruvísindum 
 
6. Hugvísindi 
6.1 Søgufrøði,   
6.1.1 Hjálpargreinir í søgu (fornfrøði, myntfrøði, 
fornskrifta- ella handritafrøði, ættfrøði, o.s.fr) 
 
6.2 Mál- og bókmentafrøði 
 
6.3 Onnur hugvísindi 
6.3.1 Heimspeki (Vísinda- og tøknisøga við) 
6.3.2 Listafrøði 
6.3.3 Listasøgufrøði 
6.3.4 Ymsar listagreinar (Tónleikafrøði, málninga-, 
standmynda/høgmynda- og leiklistafrøði) 
6.3.5 Átrúnaður 
6.3.6 Gudfrøði 
6.3.7 Onnur øki og evni knýtt at hugvísindum 
6.3.8 Metodologiskt, søguligt og annað vísindaligt 
og tøkniligt virksemi við tilknýti til evni í hesum 
bólki
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Greining av ársverkum eftir endamáli: 
Grundarlagi undir hesum er eisini Frascati hondbókin hjá OECD. Biðið verður um eitt mett tal av samlaðu 
ársverkunum og prosentbýti av hesum eftir endamálið. Endamálið við flokkingini í talvu G.2 er at fáa eina 
ábending um, hvat samfelagsligt endamál granskingin hevur ein týdning fyri. Flokkingin er millum annað nýtt 
í frágreiðingini til OECD. Sí allýsingarnar av teimum ymsu endamálunum niðanfyri. 
 
 

FLOKKING EFTIR ENDAMÁLI 
 
Virksemi, ið er grungransking hoyrir til pkt. 15 
“almenn vísindalig menning”. 
 
1. Landbúnaður, skógarbrúk, veiða og 
fiskiskapur 
 
GoM, ið stuðlar hesum virkseminum. Umhvørvis 
spurningar, ið eru knýttir at virkseminum hoyra við. 
Ídnaðarlig viðgerð av vørum og framleiðsla av 
útgerð hoyrir til pkt. 2. Bygnaðarspurningar hoyra 
undir pkt. 9. 
   
2. Ídnaður, rávøruútvinning og handil og 
tænastuvinna  
• GoM, ið fremur ídnaðarliga menning, (finna, 

menna og marknaðarføra ídnaðarvørur, 
rationalisering av framleiðslu o.s.fr). 

• GoM innan aðrar vinnugreinar (handil, tænastur, 
byggivirksemi, banka- og tryggingarvirksemi 
o.s.fr) 

• GoM knýtt at útvinning av mineralum, olju og 
gass (men ikki leiting) 

 
3. Framleiðsla og býti av orku 
• GoM viðv. framleiðslu, umgerð, goymslu og 

útbreiðslu og sparing av orku. Hetta umfatar øll 
sløg av orku, vatni o.s.fr. 

• GoM viðv. framtíðar orkutørvi og alternativum 
orkukeldum. 

 
4. Flutningur og fjarsamskifti 
• GoM, ið fremur betri og tryggari flutningsskipanir 

(á landi, í luftini og á sjógvi). GoM viðv. 
heildarfysiskari ráðlegging fer undir pkt. 5.  

• GoM viðv. tøkniligari betring av fjartøkniligum 
metodum og skipanum fyri flutningi og nýtslu av 
informatión. GoM viðv. informatiónsviðgerð og 
gagnnýtslu av informatión fer undir pkt. 10. 

 
5. Bústaðarviðurskifti og fysisk ráðlegging 
• GoM til frama fyri einari heildarráðlegging av 

býar- og landaøkjum, betri bústaðarviðurskifti og 
felagsumstøður. 

• GoM viðv. býar-, landsparta-, og 
landsráðlegging og yvirskipaða 
ferðsluráðlegging. 

 
6. Fyribyrging av dálking 
GoM fyri at fyribyrgja dálking frá virksemi, ið elvir 
dálking. Fevnir um alla dálking (luft, jørð, vatn og 
sjógv) og allar formar (larm, geisling o.s.fr). Hetta 
snýr seg um varðveitslu av trivnaði í náttúru og 
millum menniskju. 
 
 
 

 
 
7. Staðfesting og niðurberjing av dálking 
 
• GoM fyri at finna orsøkir til og útbreiðslu av 

dálking. 
• GoM fyri at berja niður verandi dálking og 

ávirkanina á menniskju og umhvørvi. 
 
 
8. Sjúku fyribyrging og leking 
• GoM til frama fyri verju og betring av fólkaheilsu. 

Hetta er GoM viðv. matvørureinleika og 
føðsluevnum, geisling í medisinskum 
samanhangi, lívevnafrøðiligt 
verkfrøðingavirksemi, medisinsk informatión, 
rationalisering av viðgerðarháttum, og 
farmakologi. 

• GoM viðv. umfarssjúkufrøði og evnamisnýtslu. 
 
 
9. Sosial viðurskifti 
GoM viðv. sosialum samanhangum/sambondum, 
familjuspurningum, almennari forsorg, sosialum 
trygdarskipanum, javnætti o.s.fr. Hetta snýr seg um 
menning av tænastuveiting innan hesi øki. 
 
10. Mentan, fjølmiðlar og frítíð 
• GoM viðv. ymiskum mentunarligum virksemi, 

fjølmiðlum (Sjónvarpi, útvarpi, bløðum o.s.fr) og 
frítíðarvirksemi (ítrótt, fríðtíðaráhugamálum 
o.s.fr).  

• GoM, sum miðar ímóti at varðveita umhvørvið, ið 
er skapt av menniskjum og varðveitslu av 
mentanarligum siðvenjum. 

 
 
11. Útbúgvingarviðurskifti 
GoM viðv. undirvísing á øllum stigum, og 
undirvísingarskipanir, metodur, amboð og tøknilig 
amboð. 
 
12. Arbeiðsumstøður 
GoM viðv. arbeiðssjúkum og arbeiðsumstøðum. 
Hetta hevur m.a. við sær verju av starvsfólki, 
umsitingarliga rationalisering og leiðaramenning. 
 
13. Búskaparlig ráðlegging og almenn umsiting 
• GoM viðv. búskaparpolitikki, 

konjunkturmetingum, arbeiðsmarknaðar- og 
starvsfólkatrupulleikum og menning av 
landspørtum. 

• GoM knýtt av vørugóðsku, royndum, og 
vørueftirliti og øðrum brúkaraviðurskiftum. 

• GoM við beinleiðis tilknýti og týdningi fyri 
almenna umsiting, men sum ikki kann knýtast at 
hinum endamálsøkjunum, t.d. almennum 
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hagtølum, løgreglu og rætti, friðar- og 
konfliktsgransking. 

• GoM viðv. skipan av almennum virksemi og 
rationaliseringstiltøkum. 

 
14. Gransking og gagnnýtsla av heiminum og 
lofthavinum (atmosferuni) 
GoM viðv. náttúrutilfeingi, íroknað jarðfrøðiligar 
kanningar viðv. mineralum, olju og gass o.s.fr. GoM 
viðv. útvinning av hesum verður ført undir pkt. 2. 
GoM viðv. landbúnaði og fiskivinnu og dálking 
verður ført undir pkt. 1, 6 ella 7. Veðurfrøði er við, 
burtursæð frá GoM, ið er framd við fylgisveinum, 
hetta verður ført undir rúmdargransking pkt 16. 
 
 
15. Almenn  vísindalig menning 
GoM við høvuðsendamálið, at fáa djúpari vitan 
innan eitt ávíst fakøki, og sum ikki beinleiðis hevur 
týdning fyri hini samfelagsøkini. 
 
16. Rúmdargransking 
Øll sivil GoM við tilknýti til rúmdarferðir, tøkni o.s.fr. 
 
17. Verja 
GoM virksemi, ið er sett í verk av hernaðarligum 
orsøkum, uttan mun til innihald og møguliga aðra 
sivila nýtslu. Kjarnorku- og rúmdargransking við 
hernaðarligum endamáli verður tikin við.
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Greining av ársverkum í strategiøki: 
 
Endamálið við at fáa eitt yvirlit yvir strategiøki er at lýsa øki, ið ikki beinleiðis kunnu síggjast í siðbundnu 
standard flokkingunum í fak og endamál hjá OECD. Strategiøki eru útvald øki, sum Granskingarráðið ynskir 
at satsa uppá. Tað er soleiðis, at nakrar granskingarverkætlanir kunnu virka fleiri endamálum at frama, og tá 
eigur virksemið at telja við á øllum viðkomandi økjum. Í nøkrum førum kunnu verkætlanir ikki flokkast í nakað 
strategiøki. Sostatt kann summurin bæði verða meira enn ella minni enn 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


