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Naalakkersuisuusimasoq / daværende Minister for Uddannelse, Forskning, Kultur og Kirke - IKIIN, Nivi Olsen;
Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmi Pisortaq /
Departementschef for Uddannelse, Kultur, Kirke og Forskning, Mikael Kristensen; Aningaasaqarnerup,
Inatsisilerinerup Sulisoqarnerullu Immikkoortortaani Pisortaq/Afdelingschef (Souschef for Departementchefen for
Uddannelse, Kultur, Kirke og Forskning – IKIIN) for Økonomi, Personale, Jura og Studieservice, Daniel Gottrup;
Ilinniartitaanermi Ilisimatusarnermilu Immikkoortortami Pisortaq / Afdelingschef for Uddannelse og Forskning, Karl
Kristian Olsen; Nunatsinni Ilisimatusarnermik Siunnersuisoqatigiianni Ilaasortaq / Grønlands Forskningsrådsmedlem,
Ilisimatuunngorniaq / Phd Morten Meldgaard; Nunatsinni Ilisimatusarnermik Siunnersuisoqatigiianni Ilaasortaq /
Grønlands Forskningsrådsmedlem, Nakorsaaneq / Distriktlæge Gert Mulvad; aamma / og Nunatsinni Ilisimatusarnermi
Siunnersuisoqatigiinni Allatsi / Forskningsrådssekretær Inuiaqatigiilerisunngorniaq /stud. cand. soc. Arnajaaq Lynge.

Ataatsimiinnermi imaqarniliortoq/Referent:
Nunatsinni Ilisimatusarnermi Siunnersuisoqatigiinni Allatsi / Forskningsrådssekretær Arnajaaq
Lynge.

Sammisat/Emner
Gert Mulvad informerer Nivi Olsen, om nuværende status; konstituering; den forhenværende
Forskningssekretær/Konsulent for Grønlands Forskningsråd, Juaaka Lyberth; Seminar om ”fælles
strategi for Grønlandsk forskning”, samt om International Arktisk ForskningsHUB.


”Fælles strategi for Grønlandsk forskning” blev præsenteret af Gert Mulvad, pkt. for pkt.:
Deltagerne på seminaret anbefaler følgende:
-

At de grønlandske forskningsinstitutioner skal blive bedre til at definere
forskningsmæssige spørgsmål vi gerne vil samarbejde om, blandt andet ved at afholde
årligt tilbagevendende temamøder

-

At en forskningsstrategi tager udgangspunkt i samfundsrelevante problemstillinger og
muligheder med øget fokus på interdisciplinaritet og samarbejde imellem
forskningsinstitutionerne

-

At problemstillinger og muligheder skal defineres i dialog med samfundets interessenter
og at forskningen skal bidrage til at identificere løsninger

-

At den forskningsetiske diskussion bredes ud, med henblik på at formulere fælles
forpligtende etiske retningslinjer

-

At der nedsættes en arbejdsgruppe, med repræsentation af Grønlands
forskningsinstitutioner, der skal beskrive en Arktisk Forskningshub som mødested for
udveksling samt opbygning af fremadrettede forskningssamarbejder..

-

At ’Universiteternes Hus’ kan tænkes ind i udviklingen af campus i relation til
Grønlands forskningsinstitutioner

-

At der skabes en fælles oversigt over Grønlandske forskningsinstitutioner, data og
projekter i Grønland

-

At styrke forskningsformidling og kommunikation samt forskningens anvendelse til og i
det omgivende samfund.

Forsknings HUB blev præsenteret af Morten Meldgaard.

Formålet med en HUB:
Det er en grønlandsk vision at skabe tilstedeværelse og opbygning af langsigtede forsknings-og
uddannelsesinitiativer forankret i de eksisterende grønlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Nuuk og Sisimiut.

-

Udvikling af et fagligt og økonomisk bæredygtigt uddannelses- og forskningsmæssigt
miljø i Grønland
At udvikle Nuuk/Sisimiut som forsknings- og uddannelseshub for international arktisk
forskning i Grønland
At opbygge en tværfaglig uddannelsescampus i Nuuk og Sisimiut
At udvikle frugtbare samarbejder med forskningsmiljøer uden for Grønland



Morten Meldgaard siger, at man har brug for at forankre forskning i Grønland i Grønland, fordi der
bl.a. indebærer forpligtelse



Daniel Gottrub mener, det er på tide man vender ’et dansk hub’ til ’et grønlandsk hub’, et
eks. Er ’Iserfik’.



Et forskningssted (digital eller fysisk sted i Ilimmarfik Campus) kan blive benyttet af flere
universiteter, såsom Dartmouth University, USA. De er muligt, at universiteter vil købe sig
frem til et forskningssted, og dermed stedet kan betale sig med eksterne midler.



Nivi Olsen sammenligner turisme med forskning, hvor indkomsten kan komme
forskningsområdet, hvis man fysisk placerer et ForskningsHUB i Grønland.



Yderligere mener Nivi Olsen, at der skal være mere fokus på forskning, da Selvstyret har
overtaget området fra Det Danske Kongerige. Dette vil give blomstring, både i folkeskolen
og i samfundet. Samfundsrelevante emner blev diskuteret, såsom misbrug, seksuelt
udnyttelse, m.v..



Nivi Olsen fremhæver også, at der skal være mere profilering, hvor man fremmer forskerne
som rollemodeller i landet. Hun siger også, at oplysning/formidling er vigtig i dette område.



Karl Kristian Olsen vil gerne fra sin departements side, drøfte fremover deres aktiviteter
med forskerne



Efter diskussionen ender det med, at Nivi Olsen, siger ’go’ for starten af planlægningen af
ForskningsHUB’en, samt opfordrer Grønlands Forskningsråd at spørge, når der er behov for
noget fra Ministeriet.



Forskning skal implementeres til samfundet.

