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BETÆNKNING 

Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg 

vedrørende 

Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 

 
Afgivet til forslagets 2. behandling 

 
Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har under behandlingen bestået af: 

 
Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen, Atassut, formand 
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut næstformand 
Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut 
Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit 
Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne 

 
Udvalget har efter 1. behandlingen under EM 2007 den 3. oktober 2007 gennemgået 
lovforslaget og har følgende bemærkninger: 

Forslagets indhold 

Loven skal sikre, at universitetet, læreruddannelsen, socialrådgiveruddannelsen, 
sygeplejerskeuddannelsen, journalistuddannelsen og Inerisaavik kan integreres i 
samme organisation.  

Høring 

Lovforslaget har været i høring fra den 15. maj 2007 til den 19. juni 2007. 
Vedrørende høringens parter henvises til de almindelige bemærkninger til 
lovforslaget. Udvalget har bemærket, at de studerendes organisationer KIK og 
Avalak ikke er blevet hørt om lovforslaget. Landsstyremedlemmet for Familie, 
Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under et samråd den 18. oktober 2007 
oplyst, at Direktoratet straks efter 1. behandlingen af EM2007/37 har sendt 
lovforslaget i høring i såvel KIK som Avalak (bilag 1 og 2). Udvalget har 
efterfølgende fået oplyst, at der ved høringsfristens udløb den 19. oktober 2007 ikke 
er indkommet høringssvar. 



Møder 

Udvalget har under EM2007 holdt møder med IMAK, Inerisaavik, Ilinniarfissuaq og 
Ilisimatusarfik for at høre deres holdninger til lovforslaget. Udvalget har desuden 
besøgt det næsten indflytningsklare Ilimmarfik. Endelig har Udvalget holdt møde 
med Landsstyremedlemmet for Familie, Kultur, Uddannelse og Kirke og har haft 
denne i samråd den 18. oktober 2007 (bilag 1 og 2). 

Udvalgets behandling af forslaget 

Udvalget konstaterer, at et flertal af partierne, bestående af Siumut, Atassut og Inuit 
Ataqatigiit støttede intentionen bag lovforslaget ved 1. behandlingen. En mindretal 
bestående af Demokraterne forholdt sig skeptiske til forslaget som helhed. 

Udvalget ser positivt på intentionen om at skabe en styrelseslov, der skal skabe 
rammerne indenfor hvilke, de nævnte uddannelser skal fungere. Udvalget 
konstaterer, at der er tale om lovgivning på et omfattende område af stor betydning 
for fremtidens uddannelser i Grønland. Det er derfor afgørende vigtigt, at alle berørte 
parter inddrages i planlægningen, og ingen forhastet lovgivning vedtages. 

Til brug for udvalgsbehandlingen har Udvalget modtaget kopi af svarene på de 
spørgsmål, som Demokraterne stillede under 1. behandlingen i Landstingssalen 
(bilag 3). 

Udvalgets bemærkninger til forslaget 

Udvalget har i forbindelse med udvalgsbehandlingen gennemgået det indkomne 
materiale og har drøftet en række problematikker, som her vil blive gennemgået i 
nedenstående rækkefølge: 

1) Ilisimatusarfiks bestyrelses sammensætning 
2) Interim-ordning 
3) Synergieffekter 
4) Forskningsbasering 
5) Inerisaaviks opgaver vedrørende folkeskolen 
6) Universitetets ledelse 

1) Ilisimatusarfiks bestyrelses sammensætning  

Udvalget har bemærket, at der fra Landsstyrets side lægges op til en ændring af 
Ilisimatusarfiks øverste styrelsesniveau fra et valgt universitetsråd til en bestyrelse. 
Udvalget anerkender, at bestyrelsesmodellen harmonerer med grundholdningen om, 
at uddannelsessystemet skal have åbne relationer til det omgivende samfund.  

Udvalget har noteret den af Ilisimatusarfik fremsatte model for udpegning og 
sammensætning af bestyrelsen (bilag 4).  



Udvalget har drøftet henholdsvis Landsstyrets og Ilisimatusarfiks forslag om 
udpegning af de seks udefrakommende medlemmer til bestyrelsen.  

Et enigt udvalg indstiller, at de af Landsstyret udpegede bestyrelsesmedlemmer 
skal udpeges efter en ikke-bindende indstilling fra Ilisimatusarfik. Landsstyret 
indstilles til at udarbejde et ændringsforslag i overensstemmelse hermed. 

2) Interim-ordning  

Ilisimatusarfiks hovedanbefaling til Udvalget på et møde den 9. oktober 2007 er, at 
der i lovforslaget indskrives en interim-ordning med en tidshorisont på 5-6 år for at 
sikre et tilstrækkeligt faglig niveau på alle områder og dermed sikre en fremtidssikret 
universitetslov på rette grundlag (bilag 4). 

Landsstyremedlemmet oplyste under samrådet, at Landsstyret ikke finder, at en 
interim-ordning i en længere årrække er hensigtsmæssig i forhold til, at 
Ilisimatusarfik integrerer en række nuværende institutioner og uddannelser. 
Landsstyret finder, at den foreslåede interim-ordning er en fastlåsning af den 
eksisterende styrelse, hvor de nye uddannelser, herunder forskere, undervisere og 
studerende ved disse, bliver uden repræsentation i de styrende organer. Landsstyret 
frygter, at en sådan løsning vil hindre integration af de nye uddannelser i 
Ilisimatusarfik. Skal integrationen lykkes, må alle uddannelser, forskere, undervisere 
og studerende være lige, og styrelsen af Ilisimatusarfik må ske efter demokratiske 
principper om ligeværd og rummelighed (bilag 1 og 2) 

Et udvalgsflertal bestående Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit støtter 
Landsstyrets forslag. 

Et mindretal bestående af Demokraterne er enig med Ilisimatusarfik om behovet 
for, at der i lovforslaget indskrives en interim-ordning med en tidshorisont på 5-6 år 
for at sikre et tilstrækkeligt faglig niveau på alle områder og dermed sikre en 
fremtidssikret universitetslov på rette grundlag.  

3) Synergieffekter og besparelser 

Landsstyret antager, at ved at gøre de professionsrettede uddannelser 
forskningsbaserede, bliver studie- og forskningsmiljøet større og bredere, og der 
opnås faglige synergieffekter samt stordriftsfordele. Udvalget har dog noteret sig, at 
flere høringsparter påpeger, at sammenlægningen sandsynligvis skaber merudgifter 
på kort sigt, mens synergieffekter ved administrative sammenlægninger og 
samlæsning først vil opstå på længere sigt. Desuden vil flere studerende give behov 
for flere hold, hvilket helt automatisk vil presse udgifterne i vejret. Udvalget savner 
derfor en reel beskrivelse af forslagets økonomiske konsekvenser, samt oplysninger 
om, hvordan synergieffekten ved at samle flere uddannelsesinstitutioner forventes 
udmøntet. 

Udvalget noterer sig, at Økonomidirektoratet i sit høringssvar har anmodet om, at der 
indarbejdes yderligere beregninger og beskrivelser af de økonomiske 



synergieffekter. Dette er dog ikke sket. Ikke desto mindre har Økonomidirektoratet i 
sit 3. høringssvar kun angivet behov for mindre ændringer og havde herefter ikke 
yderligere kommentarer.  

4) Forskningsbasering 

Landsstyret mener, at man ikke bør sætte spørgsmålstegn ved en forskningsbaseret 
uddannelse og fremhæver, at "I forhold til de professionsrettede 
bacheloruddannelser betyder forskningsbaseringen, at der skabes en direkte 
sammenhæng mellem forskere og praktikere til gavn for begge parter" (bilag 3).  

Ilisimatusarfik oplyser, at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i 
Danmark har foreslået en definition på forskningsbaseret uddannelse, hvor et 
væsentligt kriterium er, at "De studerende undervises i udstrakt grad af aktive 
forskere". Ilisimatusarfik anslår, at professionsuddannelserne bør bringe deres 
forskningsbaseringsgrad op på mindst 33% for at leve op til dette krav (bilag 4) 

Et udvalgsflertal bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit anerkender 
den overordnet set positive idé om at gøre de omtalte uddannelser til 
forskningsbaserede uddannelser frem for forskningstilknyttede 
professionsuddannelser. Udvalgsflertallet tager Landsstyrets definition på 
forskningsbaseret uddannelse til efterretning. 

Et udvalgsmindretal bestående af Demokraterne finder Landsstyrets definition på 
forskningsbaseret uddannelse utilstrækkelig. Udvalgsmindretallet finder, at der er et 
uomgængeligt behov for, at der i lovforslaget indskrives en paragraf med en langt 
mere præcis og værdineutral, internationalt anerkendt definition på forskningsbaseret 
uddannelse. 

Mindretallet mener fortsat ikke, at det er hensigtsmæssigt at gøre de nuværende 
professionsuddannelser til forskningsbaserede uddannelser og foreslår, at de i stedet 
bliver forskningstilknyttede uddannelser. 

5) Inerisaaviks opgaver vedrørende folkeskolen 

IMAK har på et møde med Udvalget den 2. oktober 2007 udtrykt bekymring 
vedrørende sammenlægningen af Inerisaavik og Ilisimatusarfik (bilag 5). Landsstyret 
oplyser, at prioriteringen af Inerisaaviks praktisk knyttede folkeskoleopgaver vil 
blive sikret i den udviklingskontrakt, som Landsstyret vil indgå med Ilisimatusarfik 
(bilag 3). 

På denne baggrund havde udvalget den 8. oktober 2007 møder med henholdsvis 
Ilinniarfissuaq og Inerisaavik. Hverken Ilinniarfissuaq eller Inerisaavik har 
bekymringer omkring lovforslaget og ser frem til lovens ikrafttræden. 

Et udvalgsflertal bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit mener derfor, 
at Inerisaaviks opgaver vil blive varetaget fuldt ud tilfredsstillende.  



Et mindretal bestående af Demokraterne mener, at Inerisaaviks opgaver for så 
vidt angår folkeskolen bør sikres ved at indskrive disse enten i nærværende lov eller i 
lov om folkeskolen. 

6) Universitetets ledelse 

Et udvalgsflertal bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit fremsætter et 
ændringsforslag til lovforslaget. Ændringsforslaget vedlægges i bilag 6. 
Ændringsforslaget begrundes med, at et flertal af Udvalget ønsker, at personer med 
indgående kendskab til grønlandske forhold, samt tilfredsstillende uddannelse 
prioriteres. 

Udvalgsflertallet indstiller ændringsforslaget til vedtagelse. 

Et udvalgsmindretal bestående af Demokraterne ønsker at bibeholde den af 
Landsstyret foreslåede formulering. Demokraterne mener, at anerkendt 
forskererfaring må være påkrævet, da uddannelserne skal være forskningsbaserede. 

Udvalgets indstillinger 

Et flertal i udvalget bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit indstiller 
udvalgsflertallets ovennævnte ændringsforslag til vedtagelse. 

Et flertal i udvalget bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit indstiller 
med de ovennævnte bemærkninger forslaget til vedtagelse i den herefter 
foreliggende form. 

Et mindretal i udvalget bestående af Demokraterne indstiller på baggrund af 
ovennævnte bemærkninger forslaget til forkastelse. 

Med disse bemærkninger skal Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg overgive 
forslaget til 2. behandling. 

  

 
Kristian Jeremiassen,  

formand 
 

  

Ruth Heilmann, 
næstformand 

 
  

Doris Jakobsen  

  

Juliane Henningsen 
 

  

Lene Knüppel 
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Ændringsforslag 


til 


Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 


Fremsat af et flertal i Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg bestående af 
Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit til forslagets anden behandling. 


  


Til § 12 


§ 12, stk. 3 affattes således: 
"Stk. 3. Rektor og prorektor skal mindst være kandidater inden for et af 
Ilisimatusarfiks fagområder og have kendskab til grønlandske forhold og indsigt i 
uddannelsesområdet. Rektor skal desuden have erfaring med ledelse og udvikling af 
forsknings- uddannelsesmiljøer." 


 
Til § 19 


§ 19 affattes således: 
"§ 19. Institutlederen skal have en relevant, højere uddannelse indenfor sit 
fagområde og skal have undervisningserfaring indenfor sit fagområde." 
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Inatsisartut
Kultureqarnermut Ilinniartitaanermullu
Ataatsimiititaliaq
Landstinget
Kultur- og Uddannelsesudvalget


Landsstyremedlem for Familie, Kultur, Uddannelse,
Forskning og Kirke Tommy Marø


Ulloq/Dato:
J.nr.:


17. oktober 2007
01.39.01.04


Indkaldelse til samråd med Kultur- og Uddannelsesudvalget torsdag den 18. oktober 2007 kl.


17.00 i mødelokale 2


Kultur- og Uddannelsesudvalget har behandlet EM2007/37 om Ilisimatusarfik. Udvalget ønsker på denne


baggrund at indkalde Landsstyremedlemmet i samråd m.h.p. at modtage uddybende oplysninger vedr.


følgende punkter:


1) Udvalget har bemærket, at de studerendes organisationer KIK og Avalak ikke er blevet hørt om


lovforslaget, hvilket anses som en mangel. Udvalget skal høre, om Landsstyret har rettet op på denne


mangel eller har eventuelle kommentarer hertil.


2) Der lægges op til en ændring af Ilisimatusarfiks øverste styrelsesniveau fra et valgt universitetsråd til en


bestyrelse. Udvalget noterer sig, at en professionel styring prioriteres på bekostning af de studerendes


medindflydelse. Vedlagt er notat fra Ilisimatusarfik med forslag til en model for udpegning og sammensæt-


ning af bestyrelsen (Bilag 1). Hvilke kommentarer har Landsstyret hertil?


3) Ilisimatusarfiks hovedanbefaling til Udvalget er, at der i lovforslaget indskrives en interim-ordning med


en tidshorisont på 5-6 år for at sikre et tilstrækkeligt faglig niveau på alle områder og dermed sikre en


fremtidssikret universitetslov på rette grundlag. Hvilke kommentarer har Landsstyret hertil?


Endelig har Ilisimatusarfik udtrykt sin bekymring for universitets faglige niveau, da der i lovforslaget ikke


indgår krav om faglige bedømmelsesudvalg ved ansættelse af videnskabeligt personale. Hvilke kommen-


tarer har Landsstyret hertil?


4) Hvilke konkrete implikationer vil det have for 2008, såfremt det fremsatte lovforslag ikke vedtages på


nuværende tidspunkt, hvor blandt andet nogle af Ilisimatusarfiks betænkeligheder ikke har fundet en


løsning?


5) Udvalget noterer sig, at Økonomidirektoratet i sit høringssvar har anmodet om, at der indarbejdes


yderligere beregninger og beskrivelser af de økonomiske synergieffekter. Dette er dog ikke sket. Ikke


desto mindre har Økonomidirektoratet i sit 3. høringssvar kun angivet behov for mindre ændringer og


havde herefter ikke yderligere kommentarer. Udvalget må forstå dette således, at der mellem Økonomi-


direktoratet og KIIIP er udarbejdet overslag over de forventede besparelser, som vil blive implementeret
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i bevillingsloven for 2008, såfremt lovforslaget måtte blive vedtaget. Kan Landsstyremedlemmet fremlæg-


ge oplysninger om disse bevillingsændringer?


6) Udvalget finder endelig, at der er et uomgængeligt behov for en langt mere præcis og værdineutral,


alment anerkendt definition på forskningsbaseret uddannelse i lovforslaget. Udvalget ønsker at høre


Landsstyrets definition på forskningsbaseret undervisning, samt anmoder om, at Landsstyret indarbejder


definitionen i lovforslaget.


7) Udvalget har noteret sig IMAKs bekymring vedr. sammenlægning af Inerisaavik og Ilisimatusarfik.


Udvalget har modtaget kopi af korrespondancen herom mellem IMAK og Landsstyret.


• Hvorledes vil Landsstyret konkret sikre de ansattes løn- og ansættelsesvilkår? Udvalget er vidende


om, at Landsstyret i § 32, stk. 4 har skrevet, at ansatte ved de institutioner, der sammenlægges med


Ilisimatusarfik, bevarer deres nuværende løn- og ansættelsesforhold. Denne bestemmelse vil i sagens


natur reelt være af midlertidig karakter, idet der ved det kommende samlede universitet vil opstå


behov for en af faglige, formelt anerkendte meritter følgende lønspredning og ensartning af lønnen


blandt formelt sammenlignelige faggrupper.


• Hvorledes vil der i praksis blive sikret de nødvendige faglige og økonomiske ressourcer til en


forsvarlig opgaveløsning f.s.v. angår den del af Inerisaaviks opgaver, som ikke udflyttes til Ilimmar-


fik? Og hvordan vil Landsstyret sikre disse opgavers løsning hjemmelsmæssigt?


8) Har Landsstyret yderligere kommentarer eller information til udvalget vedrørende lovforslaget?


-------


Kultur- og Uddannelsesudvalget har som målsætning, at et samråd i videst muligt omfang skal tage form


af en politisk drøftelse imellem Landsstyremedlemmet og Udvalget, hvorfor deltagelse af embedsmænd


ønskes begrænset til et nødvendigt minimum. Da der er tale om en mundtlig drøftelse, ønsker Udvalget, at


besvarelsen så vidt muligt tager form at et frit foredrag snarere end en oplæsning af forberedt materiale.


Kultur- og Uddannelsesudvalget ønsker endelig at modtage et notat på grønlandsk og dansk om


foranstående spørgsmål i forlængelse af samrådet. Materialet bedes sendt elektronisk til ahni@gh.gl


umiddelbart efter samrådet.


Med venlig hilsen


Kristian Jeremiassen
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Formand for Kultur- og Uddannelsesudvalget
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 Oplæg til Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.


Indledning
Som bekendt har IMAK´s bestyrelse skrevet til samtlige landtingsmedlemmer og landsstyret efter,
at landsstyrets forslag til  landstingslov om Ilisimatusarfik er blevet omdelt.


Dette skyldes, at bestyrelsen er meget bekymret for konsekvenserne af dette forslag for dels den
grønlandske folkeskole dels de nuværende ansatte på Inerisaavik.


På baggrund af ovennævnte skrivelse blev IMAK inviteret til møde med KIIIP den 25. september
2007.


På mødet orienterede KIIIP om, at hensigten er, at Inerisaavik skal fortsætte som hidtil. Det er efter
det oplyste alene de af Inerisaaviks efter- og videreuddannelser, som er på akademisk niveau, der
skal under lovgivningen for Ilisimatusarfik. Inerisaaviks øvrige virksomhed skal forblive uændret,
og det kun er de ansatte på Inerisaavik, der varetager disse uddannelser, der skal være en del af
Ilisimatusarfik.
KIIIP mente derfor ikke, at IMAK havde grund til bekymring.


Hvis det bliver, som KIIIP oplyste på nævnte møde, er IMAK enig i, at der ikke er grund til slet så
mange bekymringer, men det er efter IMAKs opfattelse ikke det, der står i lovforslaget, og det er
ikke i overensstemmelse med finanslovforslaget for 2008.


Det er vigtigt at slå fast, at IMAK fuld ud støtter, at uddannelserne i Grønland er forskningsbaseret,
Der skal ikke herske tvivl om, at IMAK også gerne ser pædagogisk forskning og efter - og
videreuddannelse af folkeskolens undervisere på akademisk niveau.


IMAK ser også gerne dette sker på et universitet, som kan sikre både kvalitet og uafhængighed i
forskningen, samt at undervisningen på disse efter - og videreuddannnelser er på højt niveau.


Men det må ikke ske på bekostning af de andre opgaver, som Inerisaavik varetager nu. Disse
opgaver er af vital betydning for fortsat udvikling af kvaliteten i folkeskolen og dermed et højere
uddannelsesniveau i Grønland.
Det skal derfor sikres, at der som minimum anvendes lige så mange midler til disse opgaver som
tidligere.


Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. – Dernæst hvorfor IMAK ikke
mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det.
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IMAKs forslag


Til at illustrere IMAKs forslag vil jeg gerne vise to diagrammer.


I midten af diagram 1 ses Ilisimatusarfik med dets nuværende og kommende institutter.
Ilinniarfissuaq, se dog nedenfor, Journalistskolen, Socialrådgiverskolen og sygeplejerskeudd.
sammenlægges med Ilisimatusarfik, som det fremgår af lovforslaget.


Udenom ses de andre institutioner, der skal være med i Ilimmarfik. Ilisimatusarfik er anbragt i
midten, fordi der er lagt op til, at det skal dels varetage opgaver i forbindelse med det administrative
fællesskab, dels sælge ydelser til de andre i form af forskning og akademiske efter - og
videreuddannelser.


Inerisaavik er i IMAKs forslag en institution med egen ledelse og egen bevilling på lige fod med
sprogsekretariatet, Arkivet osv.


Inerisaaviks virksomhed i dag:


Udvikling af undervisningsmaterialer
Udlån af undervisningsmateriale
Informationsvirksomhed
Fag – konsulentvirksomhed – herunder medvirkning i udvikling og evaluering af afsluttende prøver
og andre test
Kursus- og efteruddannelsesvirksomhed – både på akademisk niveau og andre kurser
Læreplansarbejde
Evaluering
Drift af skoledatanet
Forskning
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Alle de nuværende opgaver, som Inerisaavik har, forbliver i Inerisaavik bortset fra forskningen og
den dertil hørende bevilling, som en naturlig ting flyttes til Ilisimatusarfik.
Midlerne til lærernes efter - og videreuddannelse incl. bevillingen til efter - og videreuddannelse på
akademisk niveau forbliver, som en del af Inerisaaviks bevilling. Desuden flyttes den del af
Ilinniarfissuaqs bevilling, som er til efter - og videreuddannelse til Inerisaavik, da Ilinniarfissuaq
bliver en del af Ilisimatusarfik og dermed i henhold til lovgivningen alene kan tilbyde uddannelser
på akademisk niveau.


Bevillingsfordeling kto. 40.12.24
Ilimmarfik


Inerisaavik


Grønlandica


Landsarkivet


Sprogsekretariatet


Ilisimatusarfik


Ilinnarfissuaq 


Journalistuddannelsen


Socialrådgiveruddannelsen


Diagram 2 viser fordelingen pr institution af de bevillinger, der er overflyttet til konto 40.12.24
Ilimmarfik fra de enkelte institutioner. Der skal dog gøres opmærksom på, at det af
finanslovforslaget ikke kan ses, hvilke bevillinger, der kommer fra Grønlands Statistik og
sygeplejerskeudd. Tilsyneladende har man alene samlet bevillingerne fra de institutioner, der i dag
hører under KIIIP.


Inerisaaviks virksomhed sker i dag i henhold til:


1. lovgivningen for Ilisimatusarfik,  for så vidt angår efter- og videreuddannelse på akademisk
niveau dvs. diplom, master og kandidatuddannelser.


2. Folkeskolelovgivningen for så vidt angår Inerisaaviks øvrige virksomhed.
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Dette fremgår tydeligt af finansloven for 2007 konto 40.01.10 Inerisaavik/Pilersuiffik
(driftbevilling)


De opgaver, som Inerisaavik varetager i henhold til lovgivningen om Ilisimatusarfik,  køber
Inerisaavik i fremtiden af universitetet, ligesom Inerisaavik indtil nu har købt lignende opgaver på
andre universiteter.


På den måde sikres det, at midler, der skal tilfalde folkeskoleområdet, rent faktisk gør det.


At der skal være et tæt samarbejde mellem Ilisimatusarfik og Inerisaavik er indlysende, da det er de
ansatte på Inerisaavik, der har tilknytningen til folkeskolen og derfor kan bidrage med oplysninger,
erfaringer mv. i forhold til forskningen på Ilisimatusarfik. Ilisimatusarfik kan ligeledes vejlede
Inerisaavik i, hvilke kurser, evalueringsformer mv. der synes hensigtsmæssige ud fra den udførte
forskning.


Det vil også være naturligt, at ansatte på Inerisaavik, der har de nødvendige forudsætninger herfor,
anvendes på Ilisimatusarfik til f.eks forelæsninger efter gensidig aftale herom.


Det vil også være ganske naturligt, at Inerisaavik indgår i et administrativt samarbejde med
Ilisimatusarfik og de øvrige institutioner i Ilimmarfik. Flere af disse institutioner sammenlægges jo
heller ikke med Ilisimatusarfik.


Ansættelsesretslige forhold:
Med ovenstående forslag bliver der ikke problemer i forhold til de ansattes retslige forhold, da de
kan forblive i nuværende stillinger på hidtil gældende vilkår.


Kommentarer til omdelte forslag


Inerisaaviks virksomhed.
Inerisaaviks virksomhed sker som tidligere nævnt i dag i henhold til:


3. lovgivningen for Ilisimatusarfik, for så vidt angår efter - og videreuddannelse på akademisk
niveau dvs. diplom, master og kandidatuddannelser.


4. Folkeskolelovgivningen for så vidt angår Inerisaaviks øvrige virksomhed.


Dette fremgår tydeligt af finansloven for 2007 konto 40.01.10 Inerisaavik/Pilersuiffik
(driftbevilling)


Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det imidlertid  lige så tydeligt, at Inerisaavik nedlægges
som selvstændig institution og fremover er en del af Ilisimatusarfik.


Af  Finanslovsforslaget for 2008 konto 40.12.24 Universitetsparken ” Ilimmarfik” (driftbevilling)
fremgår det ligeledes, at Inerisaavik sammenlægges med Ilisimatusarfik, når landstingsloven for
Ilisimatusarfik træder i kraft.
Men der står IKKE som tidligere, at Inerisaavik, når det er sammenlagt med Ilisimatusarfik, skal
varetage opgaver i henhold til folkeskoleforordningen.
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Landsstyret har i henhold til folkeskoleforordningen § 31 forpligtigelsen til at varetage faglig
konsulent tjeneste, udviklingen af undervisningsmaterialer, kursus samt efter - og videreuddannelse
for lærere og ledere i folkeskolen samt pædagogisk forskning og udviklingsarbejde samt evaluering
af folkeskolens undervisning.


Alt sammen opgaver som Inerisaavik har varetaget indtil nu. Men i henhold til lovforslaget samt
bemærkningen i finansloven nedlægges institutionen og bevillingen overføres til  Ilisimatusarfik.


I forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik § 2 fremgår det tydeligt, hvilke uddannelser
Ilisimatusarfik kan tilbyde og af § 9 fremgår det, hvilke kompetencer bestyrelsen for Ilisimatusarfik
har.


Der er i disse bestemmelser ingen beføjelser til f.eks. at afholde kurser, der ikke er på akademisk
niveau, udgive undervisningsmaterialer til folkeskolen, at yde konsulentbistand til folkeskolen, at
drive et skoledatanet, at udarbejde test eller prøveoplæg osv.


 Men bestemmelserne giver bestyrelsen kompetence til at anvende bevillingen inden for netop de
opgaver, som et traditionelt universitet varetager.


Af bemærkninger til forslaget vedr. økonomi fremgår det endvidere, at Ilisimatusarfik går fra at
være en institution med en bevilling på godt 13 mill kr til en institution med en bevilling på godt
100 mill kr – altså klar besked- det er Ilisimatusarfiks bevilling uagtet den på finanslovforslaget
hedder Universitetsparken ”Ilimmarfik” driftbevilling.  Dvs. en bevilling som bestyrelsen har
kompetencen til at disponere over efter lovgivningen.


DVS man nedlægger Inerisaavik, og sikrer alene landstyrets forpligtigelse indenfor pædagogisk
forskning og efter - og videreuddannelse på akademisk niveau. Samtidig med flytter man hele
Inerisaaviks bevilling til disse områder.


KIIIP oplyser til dette, at bestyrelsen er forpligtet til at varetage hele Inerisaaviks nuværende
virksomhed, fordi det står i finanslovforslaget.


Normalt kan man ikke sætte speciallovgivning (her universitetslovgivningen) ud af kraft ved at
lovgive i finansloven. Dette er i alle tilfælde et problem for retssikkerheden. Men at foreslå at gøre
det i forbindelse med lovgivning, der ikke er vedtaget endnu, virker helt absurt. Hvorfor ikke sikre,
at speciallovgivningen opfylder de intentioner, man har.


Med det omdelte forslag kan kommunerne og de ansatte ikke fremover, se hvilke kurser på
Ilisimatusarfik, der er en del af de kurser, som er en del af opgave/byrde fordelingen, som er aftalt
mellem Landsstyre og kommuner.
Ligeledes kan lærerne ikke se, hvilke af de kurser, der udbydes, der er en del af deres
ansættelsesforhold og omfattet af de indgåede aftaler mellem Landstyret og IMAK.


Midlerne til årskurser blev i sin tid aftalt mellem LC (Lærernes Centralorganisation) og
aftaleparterne til at svare til minimum  til  3 % af de normerede stillinger.
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Midler som siden er aftalt overført til kurser på akademisk niveau udbudt af Inerisaavik, da det blev
besluttet at nedlægge årskurser i Danmark for ansatte i det grønlandske skolevæsen Disse midler er
ikke med det omdelte forslag sikret til gavn for folkeskolen.


Netop kursus – og efteruddannelses er et af de vigtigste midler til at fastholde lærerne i den
grønlandske folkeskole, samtidig med det er med til at sikre kvaliteten i folkeskolen.


På samme måde er Ilinniarfissuaqs nuværende efter og videreuddannelse af lærere heller ikke sikret.


Ansættelsesretslige forhold for de nuværende ansatte i Inerisaavik:


Af lovforslaget fremgår det, at de ansatte ved de institutioner, der sammenlægges med
Ilisimatusarfik, bevarer deres nuværende ansættelsesforhold.


Med samtidig står der i bemærkningerne til samme paragraf, at der forventes indgået en
arbejdstidsaftale i løbet af efteråret 2007.


IMAK har ikke kendskab til, at der forventes indgået en arbejdstidsaftale i efteråret 2007.  Mellem
to ordinære forhandlinger kan der, som bekendt, kun forhandles, hvis der er tale om oprettelse af
nye stillinger, eller hvis det er aftalt ved de ordinære forhandlinger. Sådan aftale er der ikke indgået
mellem IMAK og Grønlands Hjemmestyre.
IMAK er blevet gjort opmærksom på, at der forventes en ny arbejdstidaftale på AC området, men
de ansatte på Inerisaavik er ikke omfattet af AC området.


En overgang til AC området vil for flere af IMAKs medlemmer betyde lønnedgang og fortabelse af
andre rettigheder. Desuden er hovedparten af de ansatte tjenestemænd, som ikke umiddelbart kan
overflyttes til AC området uden at tabe deres tjenestemandsstatus.
Hvis denne ret fortabes, kan der blive tale om rådighedsløn i op til 3 år og efterfølgende
pensionering.


Størstedelen af fagkonsulenterne er tidsbegrænset ansat og har orlov fra deres stillinger i
folkeskolen, men kan ikke opsiges før perioden er udløbet.


Endelig har en meget stor del af de ansatte på Inerisaavik ikke de nødvendige formelle kompetencer
til at blive ansat på et universitet.


IMAK er derfor stadig meget uforstående overfor, hvorfor de faglige organisationer ikke har været
inddraget i dette arbejde langt tidligere i processen, ikke mindst for at skabe tryghed for de ansatte
og undgå omkostningstunge sager efterfølgende.
Derfor undrer det også IMAK, at Overenskomstafdelingen og Personaledirektoratet ingen
kommentarer har haft til forslaget.


Selvfølgelig vil ovenstående problematik begrænse sig til få personer, hvis det som oplyst af KIIIP
kun er dele af Inerisaavik, der skal lægges ind under Ilisimatusarfik. Men som sagt, det er ikke det,
der står hverken i lovforslag eller i forslaget til finanslov 2008.
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Afslutning:
Med henvisning dette samt IMAKs høringssvar, brev til landstingsmedlemmer og Landsstyre skal
IMAKs bestyrelse derfor kraftigt henstille til udvalget, at forslaget ændres, så folkeskolen i
Grønland ikke bliver taberen, og så tryghed i ansættelsen for dem, der er ansat i de institutioner, der
skal indgå i sammenlægningen, genskabes.
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Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq
Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke


 Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke


Svar på spørgsmål på samrådsmødet den 18. oktober 2007


Spørgsmål 1)
Udvalget har bemærket, at de studerendes organisationer KIK og Avalak
ikke er blevet hørt om lovforslaget, hvilket anses som en mangel. Udvalget
skal høre, om Landsstyret har rettet op på denne mangel eller har eventuelle
kommentarer hertil.


Svar:
Landsstyret kan oplyse, at Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning
og Kirke straks efter 1. behandlingen af EM2007/37 har sendt lovforslaget i
høring i såvel KIK som Avalak. Der er givet frist til fredag den 19. oktober
2007, se vedlagte høringsbreve. Landsstyret fremsender eventue lle
høringssvar for Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og
Kirke, når disse foreligger.


Spørgsmål 2)
Der lægges op til en ændring af Ilisimatusarfiks øverste styrelsesniveau fra
et valgt universitetsråd til en bestyrelse. Udvalget noterer sig, at en
professionel styring prioriteres på bekostning af de studerendes
medindflydelse. Vedlagt er notat fra Ilisimatusarfik med forslag til en model
for udpegning og sammensætning af bestyrelsen (Bilag 1). Hvilke
kommentarer har Landsstyret hertil?


Svar:
Landsstyret gør opmærksom på, at to studerende er medlemmer af
Ilisimatusarfiks bestyrelse, jf. lovforslagets § 11, stk. 1, nr. 4. En af de to
studerende skal repræsentere uddannelserne til professionsrettet bachelor.


Landsstyret er af den klare holdning, at indførelsen af en bestyrelse for
Ilisimatusarfik er hensigtsmæssig med henblik på at åbne Ilisimatusarfik
mere mod det omgivende samfund og tilføre Ilisimatsarfik erfaringer i


18. oktober 2007
J.nr.
Dok nr. 9403


Postboks 1029
3900 Nuuk
Oq/tel +299 34 50 00
Fax +299 32 20 73
Kiiip@gh.gl
www.nanoq.gl/kiip
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ledelse af tilsvarende institutioner og samt strategisk og økonomisk
kompetence.


Spørgsmål 3)
Ilisimatusarfiks hovedanbefaling til Udvalget er, at der i lovforslaget
indskrives en interim-ordning med en tidshorisont på 5-6 år for at sikre et
tilstrækkeligt faglig niveau på alle områder og dermed sikre en
fremtidssikret universitetslov på rette grundlag. Hvilke kommentarer har
Landsstyret hertil?


Svar:
Landsstyret finder ikke, at interim-ordning i en længere årrække er
hensigtsmæssigt i forhold til, at Ilisimatusarfik integrerer en række
nuværende institutioner og uddannelser. Den foreslåede interim-ordning er
en fastlåsning af den eksisterende styrelse, hvor de nye uddannelser,
herunder forskere, undervisere og studerende ved disse, bliver uden
repræsentation i de styrende organer. Landsstyret frygter, at en sådan
løsning vil hindre integration af de nye uddannelser i Ilisimatusarfik. Skal
integrationen lykkes, må alle uddannelser, forskere, undervisere og
studerende være lige, og styrelsen af Ilisimatusarfik må ske efter
demokratiske principper om ligeværd og rummelighed.


Spørgsmål 3a)
Endelig har Ilisimatusarfik udtrykt sin bekymring for universitets faglige
niveau, da der i lovforslaget ikke indgår krav om faglige
bedømmelsesudvalg ved ansættelse af videnskabeligt personale. Hvilke
kommentarer har Landsstyret hertil?


Svar:
Landsstyret er uforstående overfor denne bekymring, idet det fremgår af
lovforslagets § 14, stk. nr. 4, at akademisk råd sammensætter fagkyndige
udvalg, der skal bedømme videnskabelige arbejder med henblik på
besættelse af videnskabelige stillinger. Nedsættelse af fagkyndige udvalg
skal i øvrigt ske efter indstilling fra institutrådene, jf. lovforslagets § 20, stk.
4, nr. 3.


Spørgsmål 4)
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Hvilke konkrete implikationer vil det have for 2008, såfremt det fremsatte
lovforslag ikke vedtages på nuværende tidspunkt, hvor blandt andet nogle af
Ilisimatusarfiks betænkeligheder ikke har fundet en løsning?


Svar:
Såfremt lovforslaget ikke vedtages forud eller i sammenhæng med den
faktiske integration af de nuværende professionsuddannelser i
Ilisimatusarfik, vil det betyde, at de nye uddannelser ikke får indflydelse i
Ilisimatusarfiks styrelse. Landsstyret henviser i øvrigt til besvarelsen af
første spørgsmål under pkt. 3.


Spørgsmål 5)
Udvalget noterer sig, at Økonomidirektoratet i sit høringssvar har anmodet
om, at der indarbejdes yderligere beregninger og beskrivelser af de
økonomiske synergieffekter. Dette er dog ikke sket. Ikke desto mindre har
Økonomidirektoratet i sit 3. høringssvar kun angivet behov for mindre
ændringer og havde herefter ikke yderligere kommentarer. Udvalget må
forstå dette således, at der mellem Økonomidirektoratet og KIIIP er
udarbejdet overslag over de forventede besparelser, som vil blive
implementeret i bevillingsloven for 2008, såfremt lovforslaget måtte blive
vedtaget. Kan Landsstyremedlemmet fremlægge oplysninger om disse
bevillingsændringer?


Svar:
Landsstyret kan oplyse, at Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning
og Kirke og Økonomidirektoratet har afholdt et møde efter modtagelsen af
Økonomidirektoratets 2. høringssvar. Som følge af Økonomidirektoratets
høringssvar og mødet er primært bemærkningerne til lovforslaget ændret,
således at Økonomidirektoratets kommentarer er blevet imødekommet. De
mindre ændringer, Økonomidirektoratet nævner i sit 3. høringssvar, vedrørte
et par enkelte formuleringer, og disse er tillige imødekommet.


Endvidere kan Landsstyret oplyse, at der modsat Udvalgets formodning,
ikke er udarbejdet overslag over de forventede besparelser, som følge af
Økonomidirektoratets høringssvar.


Spørgsmål 6)
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Udvalget finder endelig, at der er et uomgængeligt behov for en langt mere
præcis og værdineutral, alment anerkendt definition på forskningsbaseret
uddannelse i lovforslaget. Udvalget ønsker at høre Landsstyrets definition
på forskningsbaseret undervisning, samt anmoder om, at Landsst yret
indarbejder definitionen i lovforslaget.


Svar:
Forskningsbaseret uddannelse betyder, at der er en direkte sammenhæng
mellem forskere og praktisere til gavn for begge parter. De studerende, som
er uddannede fra forskningsbaserede uddannelser, bliver brugere af
forskningsresultater og videnskabelige bøger og tidsskrifter. Ved en
forskningsbaseret uddannelse forstås endvidere, at en væsentlig del af
underviserne på uddanne lsen også har forskningsforpligtelser.


Spørgsmål 7a)
Udvalget har noteret sig IMAKs bekymring vedr. sammenlægning af
Inerisaavik og Ilisimatusarfik. Udvalget har modtaget kopi af
korrespondancen herom mellem IMAK og Landsstyret.


Hvorledes vil Landsstyret konkret sikre de ansattes løn- og
ansættelsesvilkår? Udvalget er vidende om, at Landsstyret i § 32, stk. 4 har
skrevet, at ansatte ved de institutioner, der sammenlægges med
Ilisimatusarfik, bevarer deres nuværende løn- og ansættelsesforhold. Denne
bestemmelse vil i sagens natur reelt være af midlertidig karakter, idet der
ved det kommende samlede universitet vil opstå behov for en af faglige,
formelt anerkendte meritter følgende lønspredning og ensartning af lønnen
blandt formelt sammenlignelige faggrupper.


Svar:
Inerisaaviks ansatte, som kommer ind i den nye Ilisimatusarfik, som
kommer til at rumme forskellige uddannelser og funktioner, bevarer alle
deres løn- og ansættelsesvilkår, jf. § 32, stk. 4. Eksempelvis vil Inerisaavik
pedeller og grafiske personale bevare deres løn- og ansættelsesvilkår. Disse
faggrupper vil ikke blive ansat som videnskabelige medarbejdere, bare fordi
Inerisaaviks uddannelser og forskning bliver gennemført efter principper
fastsat i Landstingslov om Ilisimatusarfik.


Inerisaaviks konsulenter og øvrige pædagogiske medarbejdere, som er kører
efter IMAK´s overenskomst vil fortsat være ansatte som konsulenter og
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pædagogiske medarbejdere. De vil ikke overgå til en stilling som
videnskabelige medarbejdere. Men Inerisaaviks forskningsmedarbejdere,
som er ansatte som videnskabelige medarbejdere, vil fortsat være ansatte
som videnskabelige medarbejdere efter en aftale, akademikernes
organisation har indgået med Hjemmestyret.


Spørgsmål 7b)
Hvorledes vil der i praksis blive sikret de nødvendige faglige og økonomiske
ressourcer til en forsvarlig opgaveløsning f.s.v. angår den del af
Inerisaaviks opgaver, som ikke udflyttes til Ilimmarfik? Og hvordan vil
Landsstyret sikre disse opgavers løsning hjemmelsmæssigt?


Inerisaaviks økonomi vil være uændret, selvom Inerisaavik kommer ind
under Ilisimatusarfik. Dette sikres gennem Landstingets Finanslov. Midler,
som er bevilget til Inerisaavik vil ikke kunne bruges til andre formål i
Ilisimatusarfik.


Med venlig hilsen


Tommy Marø
Landsstyremedlem
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Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq
Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke


Demokraterne
Att. Lene Knüppel
Her


Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kir-
ke.


Skriftligt svar vedr. problemstillinger rejst i ordførerindlæg fra Lene Knüp-
pel, Demokraterne i forbindelse med 1. behandlingen af EM2007/37 Forslag
til Landstingslov om Ilisimatusarfik


Ved 1. behandlingen af EM2007/37 Forslag til Landstingslov om Ilisimatusarfik,
den 3. oktober 2007 nævner du i Demokraternes ordførerindlæg flere problemstil-
linger, som jeg gerne vil uddybe besvarelsen af.


Forskningsbaserede ctr. Forskningstilknyttede uddannelser
I Demokraternes ordførerindlæg spørges der til, hvorfor professionsuddannelserne
foreslås at blive forskningsbaserede, modsat i Danmark hvor de er forskningstil-
knyttede, og der spørges konkret:


”Hvad er grunden til, at det er så vigtigt at få gjort folkeskolelæreruddannelsen,
journalistuddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen til
forskningsbaserede uddannelser – i stedet for at være tilfredse, såfremt de opfyl-
der kravene om at være forskningstilknyttede professionsuddannelser af en høj
faglig kvalitet?”


Ved at gøre de professionsrettede uddannelser forskningsbaserede bliver det mu-
ligt at beskrive samtlige fag og studieenheder ud fra en forskningsmæssig tilgang.
Det bliver alt andet lige nemmere for forskere, undervisere samt studerende at få
udbytte af de faglige synergieffekter. Det bliver ligeledes alt andet lige nemmere for
lederne af uddannelserne at planlægge forskning og undervisning med henblik på
at få den størst mulige synergi og udnyttelse af stordriftsfordele.


Ved at alene at gøre professionsskolerne forskningstilknyttede, bliver produktion af
ny viden i uddannelserne meget begrænset. De studerende, som bliver udklækket
af forskningstilknyttede uddannelser, bliver senere i deres professionelle karriere
ikke brugere af den forskningslitteratur, hvorimod studerende, som er uddannet fra
forskningsbaserede uddannelser, gennem deres uddannelse, bliver brugere og
forskningsresultater og videnskabelige bøger og tidsskrifter.


Grønlandske mini masteruddannelser
Demokraterne fremhæver masteruddannelserne i ordførerindlægget og spørger,
hvordan disse er tiltænkt.


8. oktober 2007
J.nr. 2007-002421
Dok nr. 7835
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For studerende på de professionsrettede uddannelser, som har afsluttet en profes-
sionsrettet bachelor eller en diplomuddannelse, bliver det muligt at gå videre med
en masteruddannelse. En lærer, som har gennemført en professionsrettet bachelor
eller en diplomuddannelse, kan efter at have opnået yderligere 60 ECTS-point
(svarende til et et års studenterårsværk) få tildelt en akademisk titel, master (på
engelsk: Master of Education). Læreren kan derefter læse videre til kandidat. Den-
ne lærer kan ved opnåelse af yderligere 60 ECTS-point få tildelt kandidatgraden,
cand. pæd. (på engelsk: Master of Arts in Education).


Master er således en titel, som befinder sig mellem en professionsrettet bache-
lor/diplom og en kandidatgrad.


Bestyrelsens sammensætning
Demokraterne mener i lig med flere høringsparter, at det er uhensigtsmæssigt, at
Landsstyrets udpegede medlemmer af bestyrelsen og foreslår, at bestyrelsen får
en anden sammensætning med henblik på at sikre et politisk uafhængigt universi-
tet og en politisk uafhængig forskning.


Lad mig først præcisere, at det ikke er bestyrelsen, der fastlægger, i hvad den en-
kelte forsker kan eller ikke kan forske. Forskning drives på institutter, hvorfor det er
institutrådet og institutledelsen, der har indflydelse herpå, jf. lovforslagets §§ 17 -
22.


Baggrunden for, at Ilisimatusarfiks bestyrelse foreslås at have et eksternt flertal er
at sikre en kompetent og professionel bestyrelse. Endvidere sikres en politisk uaf-
hængig bestyrelse ved, at medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab for
en periode på 4 år, jf. lovforslagets § 11, stk. 2, altså uafhængig af politisk tilhørs-
forhold og eventuelle regeringsskift.


Demokraterne peger i øvrigt på, at det skal sikres, at den samlede bestyrelse har
den fornødne indsigt i økonomi og vurdering af budgetter og regnskaber.


I forbindelse hermed vil jeg henvise til lovforslagets § 10, skt. 1, hvoraf det fremgår,
at bestyrelsens medlemmer tilsammen skal bidrage til at fremme Ilisimatusarfiks
udvikling med deres kendskab til Grønland og arktiske forhold, erfaring og indsigt i
ledelse, forskning og uddannelse samt i formidling og udveksling af viden.


Endvidere anføres det i bemærkninger til § 11, stk. 1, at de udefrakommende
medlemmer af bestyrelsen skal have erfaring med virksomhedsledelse, herunder
indsigt i strategi og økonomi.


Med den professionelle og kompetente bestyrelse for Ilisimatusarfik, som lovfor-
slag befordrer, vil både den politiske uafhængighed og den fornødne indsigt i øko-
nomi være sikret.


Bestyrelsens kompetence
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Demokraterne henviser til Grønlands Naturinstitut og peger på, at Ilisimatusarfiks
bestyrelse skal have tilsvarende kompetencer.


I henhold til Landstingslov nr. 6 af 8. juni 1994 om Grønlands Naturinstitut, som
ændret ved Landstingslov nr. 13 af 29. oktober 1999 fremgår det af § 6, at Naturin-
stituttets bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse herunder, at Naturin-
stituttet arbejde i overensstemmelse med formålsbestemmelserne. Endvidere god-
kender bestyrelsen efter samråd med det rådgivende forskningsudvalg den lang-
sigtede planlægning for indsatsområder og årlige arbejdsplaner. Slutteligt kommer
bestyrelsen med en udtalelse til Landsstyret forud for Landsstyrets udnævnelse af
direktøren, jf. § 7, stk. 2.


Nedenfor er Ilisimatusarfiks bestyrelses kompetencer nævnt i punktform. Samtidig
tillader jeg mig at henvise til lovforslagets §§ 9-11. Som det fremgår af punktopstil-
lingen er bestyrelsens kompetence meget vidde.


- Bestyrelsen varetager Ilisimatusarfiks interesser som forsknings- og ud-
dannelsesinstitution og fastlægger retningslinier for Ilisimatusarfiks udvi k-
ling og organisation.


- Bestyrelsen er ansvarlig for Ilisimatusarfiks virke, herunder forvaltningen af
de økonomiske resurser.


- Bestyrelsen godkender Ilisimatusarfiks budget, herunder fordelingen af re-
surserne og principperne for deres anvendelse.


- Bestyrelsen underskriver budgettet.
- Bestyrelsen udarbejder en statut for Ilisimatusarfik.
- Bestyrelsen har ansættelses- og afskedigelseskompetence over for rektor,


prorektor og universitetsdirektør.
- Bestyrelsen kan indgå resultatkontrakt med Landsstyret.
- Bestyrelsen fremsender årsrapport med årsregnskab og revisionsproto-


kollat til Landsstyret.


Inerisaavik/Institut for Uddannelsesvidenskab
Inerisaaviks opgaver bliver som hidtil, jf. § 31, stk. 1, nr. 3 – 6 i Landstingsforord-
ning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen, at sikre, at der gennemføres faglig kon-
sulenttjeneste, udvikling af undervisningsmaterialer, kursus samt efter- og videre-
uddannelsesvirksomhed for lærere og ledere i folkeskolen samt pædagogisk forsk-
ning og udviklingsarbejde samt evaluering af folkeskolens virksomhed.


Den pædagogiske forskning, evaluering, udviklingsarbejde samt efter- og videre-
uddannesesvirksomheden sker i henhold til Ilisimatusarfiks principper om forskning
og uddannelse.


I forbindelse med lovens vedtagelse, vil Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forsk-
ning og Kirke indgå et resultatkontrakt med Ilisimatusarfiks fortsatte varetagelse af
ovenstående opgaver.


Sikring af efteruddannelse af folkeskolelærere







4/5


Ilinniarfissuaq vil som hidtil sikre uddannelsen af lærere til folkeskolen. Desuden vil
Ilinniarfissuaq i samarbejde med Inerisaavik gennemføre faglige kurser samt efter-
og videreuddannelser for folkeskolens lærere som ledere. Denne virksomhed vil
danne rammen om udarbejdelse af en resultatkontrakt med Ilisimatusarfik.


Bedømmelsesudvalg ved besættelse af videnskabelige stillinger
Demokraterne foreslår, at der medtages en bestemmelse om, at der skal nedsæt-
tes et bedømmelsesudvalg i forbindelse med besættelse af videnskabelige stillin-
ger.


Jeg henleder Demokraterne opmærksom på lovforslagets § 14, stk. 1, nr. 4, hvoraf
det netop fremgår, at det er akademisk råd, der sammensætter fagkyndige udvalg,
der skal bedømme videnskabelig arbejder med henblik på besættelse af videnska-
belige stillinger. Nedsættelse af fagkyndige udvalg sker efter indstilling fra insti-
tutrådet, jf. § 20, stk. 4, nr. 3.


Æresdoktorgrad
Demokraterne anfører, at det ikke bør være muligt at tildele æresdoktorgraden som
ph.d. grad, når dette ikke kan lade sig gøre i Danmark og peger på, at det kan ska-
be usikkerhed om ph.d.-gradens betydning, hvis den tildeles som en ære uden
fagligt forsvar.


Enhver grad, der tildeles som æresgrad, tildeles uden fagligt forsvar. Dette gælder
også i Danmark, hvor æresgraden er en doktorgrad. Fælles er dog, at der er tale
om en æresgrad, der er lig med en største grad, lovgivningen tillader. For Ilisimatu-
sarfiks vedkommende er dette en ph.d. grad.


De ansattes retsstilling
Demokraterne anfører, at der ikke i lovforslaget er taget stilling til de ansattes over-
flytning til en ny organisationsstruktur og spørger Landsstyret om, hvordan de an-
sattes rettigheder og pligter er sikret i forbindelse med organisationsændringerne.


Idet lovforslaget omhandler styrelsen af Ilisimatusarfik, indeholder den ikke en di-
rekte stillingstagen til, hvordan de enkelte nuværende institutioner integreres i Il i-
simatusarfik. Med henblik på at sikre, at ansatte ved de institutioner, der sam-
menlægges med Ilisimatusarfik, ikke står med tvivl om deres ansættelsessituation,
er § 32, stk. 4 indsat i lovforslaget. Denne bestemmelse anfører, at ansatte ved de
institutioner, der sammenlægges med Ilisimatusarfik, bevarer deres nuværende
løn- og ansættelsesforhold.


Ændring af de ansattes løn- og ansættelsesforhold vil fortrinsvis ske individuelle
aftaler og igennem forhandling og aftale med de relevante faglige organisationer.


Ingen høring af de studerendes organisation KIK
Det beror på en fejl, at KIK ikke har fået lovforslaget i høring. Landsstyret vil berig-
tige dette øjeblikkeligt.
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Den økonomiske side af sagen
Demokraterne henviser til Økonomidirektoratets to høringssvar, hvor det efterlyser
yderligere beskrivelser af de økonomiske konsekvenser og beregninger over sy-
nergieffekter.


I forbindelse hermed kan jeg fortælle, at Direktoratet for Kultur, Uddannelse,
Forskning og Kirke har været i tæt samarbejde med Økonomidirektoratet og indar-
bejdet Økonomidirektoratets to første høringssvar i lovforslaget og dets bemærk-
ninger.


Demokraterne lader dog ikke til at være opmærksomme på Økonomidirektoratets
3. høringssvar ved mail af 1. august 2007, hvor Økonomidirektoratet meddele, at
det ikke har yderligere kommentarer.


Interim-ordning
Demokraterne mener i deres ordførerindlæg, at lovforslaget bør tages af bordet og
erstattes af en interim-ordning med en tidshorisont på 5-6 år.


Landsstyret finder ikke, at dette er en løsning, der tilgodeser de nye professions-
rettede bacheloruddannelser, idet de ikke vil have indflydelse på Ilisimatusarfiks
styrelse, hvilket er stærkt udemokratisk og i strid med principperne bag en demo-
kratisk ledelsesstruktur.


Med den af Ilisimatusarfik foreslåede interim-ordning risikerer vi en ordning, hvor
de professionsrettede bacheloruddannelser ikke integreres i Ilisimatusarfik, og at
der opstår en faglig og social opdeling mellem de nuværende universitetsuddan-
nelser og de nye professionsrettede bacheloruddannelser.


Med venlig hilsen


Tommy Marø
Landsstyremedlem





