
 

 

Fælles strategi for forskningen i Grønland(Dias 1) 

 

Velkommen til NIS seminar om ”Fælles strategi for forskningen i Grønland”, sidste 

år holdt NIS et innovationsseminar med deltagelse fra internationale 

innovationscentre og grønlandsk erhvervsliv. Overskriften på seminaret var ”Hvorfor 

er innovation nødvendig?”. Seminaret blev afholdt for at få input og ideer til fremme 

af innovation i Grønland. Denne gang inviterer vi landets forskningsinstitutioner og 

forskningsenhed til en debat om hvad der er institutionernes og Grønlands 

forskningsstrategi. Det overordnede tema for seminaret er: (Dias 2) 

 

 At skabe klar Grønlandsk forskningsprofil og strategi 

 At skabe bedre koordinering og samarbejde institutionerne imellem omkring 

forskningen i landet. 

 

Men før jeg siger mere om dette, vil jeg først præsentere Rådets formål og dets 

medlemmer. (Dias 3) 

 

NIS blev etableret i 2014 og har 8 medlemmer, som på baggrund af deres personlige 

egenskaber er blevet udpeget af Nalakkersuitsut. Udpegningen er sket efter indstilling 

fra grønlandske forskningsinstitutioner, forskningscentre, forskningsmiljøer samt 

iværksætter og 

innovationsmiljøer.  NIS er et tværvidenskabeligt sammensat Råd og skal dække 

videnskabelige områder indenfor: naturvidenskab, sundhedsvidenskab, 

samfundsvidenskab, humaniora og teknologi. 

 

(Dias 4)NIS skal ifølge lovgivningen bl.a. løse følgende opgaver: 

 Styrkelse af Grønlands deltagelse i internationalt forskningssamarbejde. 



 

 

 Styrkelse af Grønlands deltagelse i forskningssamarbejde inden for 

Rigsfællesskabet. 

 Styrkelse af samarbejdet mellem offentlig og privat forskning. 

 Forøget anvendelse af forskningsresultater og innovation i det grønlandske 

samfund, herunder som grundlag for kommercialisering. 

 Forøget formidling til offentligheden om grønlandsk forskning. 

 

NIS ser det som sit grundlæggende formål at sikre det bedst mulige videns grundlag 

for udviklingen af samfundet. Det grønlandske forskningsråd er politisk uvildigt, og 

ikke underlagt instruks fra Naalakkersuisut eller Inatsisartut. 

 

Med udgangspunkt i lovgrundlaget har NIS opdelt sine opgaver i tre 

hovedfunktioner: (Dias 5) 

 

1) Rådgivning til offentligheden, erhvervslivet og det politiske system om resultater 

og gennemført 

forskning, omfanget og arten af igangværende og planlagt forskning samt behovet for 

fremtidig 

forskning, af relevans for udviklingen og forståelsen af det grønlandske samfund og 

dets naturgivne, kulturelle og politiske rammebetingelser. 

 

2) Finansiering af forskning og forskeruddannelse i Grønland gennem uddeling af 

offentlige midler. NIS kan også medvirke til uddeling af midler fra andre kilder, og 

kan søge at identificere og stimulere andre kilder til finansiering af forskning i 

Grønland eller om emner af relevans for Grønland. 

 

3) Skabe fora for og stimulere dialog mellem forskere, offentligheden og 

erhvervslivet. Medvirke til, at formidle forskningsresultater og perspektivere 

betydningen af disse resultater for det grønlandske samfund. 



 

 

 

(Dias 6)Sammenfattende er Rådets vigtigste strategiske mål i funktionsperioden: 

 

1) At konsolidere Rådets funktioner som beskrevet ovenfor. 

2) At sikre en tættere dialog mellem forskningsverdenen og den grønlandske 

offentlighed 

3) At virke for at Grønland vil nærme sig et niveau af offentlig forskning på 1 

% af BNP. 

 

De sidste mange år har Grønland på grund af klimaændringer været hot indenfor 

international forskningsverden. I disse år er vi vidner til hvordan arktiske 

forskningscentre i udlandet og Danmark bliver etableret. I Taksørapporten som 

udkom i år kan man bl.a. læse den Danske stats tanker om forskningen i Grønland og 

Arktis: (Dias 7) 

 

 ”Der er en stigende international interesse for forskning i klimaændringer og arktiske 

forhold. Kongeriget har med Grønlands unikke forhold mulighed for at styrke 

bidraget til den globale klima- og miljøforskning, styrke sin arktiske profil 

internationalt og bidrage til en lokal og bæredygtig vækst i Grønland. Mulighederne 

for et samarbejde mellem danske og grønlandske myndigheder om udviklingen af en 

arktisk forskningshub i Grønland bør derfor undersøges (Taksørapport  2016) 

 

Det er vigtigt at Kongeriget har intentioner om at styrke og bidrage til styrkelse af 

den arktiske profil internationalt - ikke mindst intentionerne om, at bidrage til lokal 

og bæredygtig vækst i Grønland. Det er derfor meget presserende, at vi i Grønland 

også bidrager, er en del af og tager hovedansvaret for at tegne Grønlands 

forskningsstrategi og profil. Da vi med strategien og profilen vil styrke forskningen 

internt i Grønland og eksternt i forhold til Danmark og internationalt. 

 



 

 

Forskningspolitik er samfundspolitik. En fastholdelse af det grønlandske niveau for 

velfærd vil være betinget af erhvervsudvikling, udvikling af samfundsinstitutioner og 

af kulturel stimulation, som alle i varierende omfang må baseres på forskning og 

innovation. Et ønske om at forbedre velfærdsniveauet, øge den politiske 

selvstændighed og gøre Grønland økonomisk selvbærende, gør nødvendigheden af en 

velfungerende forskningsinfrastruktur og et højt forskningsniveau presserende.  

 

NIS har siden dets etablering gradvis begyndt at positionere sig indenfor forskningen 

i Grønland, og en af vejene til at få synliggjort Rådets arbejde er gennem 

Forskningsrådets 

formidlende rolle. NIS har identificeret et stort behov for kobling mellem 

international forskning, grønlandske forskningsinstitutioner og den grønlandske 

offentlighed. Det er derfor en stor glæde for NIS, at vi i dag i samarbejde med 

forskningsinstitutionerne i landet og forskningsenheden kan afholde seminar, så vi 

kan få debatteret forskningsinstitutionernes og landets forskningsstrategi og profil. 

For NIS er det også meget vigtigt at de forskellige videnskabsretninger i landet 

samarbejder om at tegne landets forskningsprofil. Det er Rådets ambition at 

forskningsinstitutionerne og forskningsenheden skal samarbejde i højere grad, end 

man hidtil har gjort, vi skal i fællesskab løfte den opgave og vise at vi vil forskning 

for Grønland og ikke kun i Grønland. (Dias 8) 

 

Endnu en gang velkommen og NIS ønsker jer et godt seminar i samarbejdets ånd. 

 
(Dias 9) 

 

 

 

 


