
12. Oktober 2013 EM2013/110 

BETÆNKNING 

Afgivet af udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning- og Kirke 

Vedrørende 
Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx om Forskningsrådgivning og bevilling af 

forskningsmidler 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af: 

Inatsisartutmedlem, Formand Randi Broberg, Partii Inuit 

Inatsisartutmedlem, Næstformand Ruth Heilmann, Siumut 

Inatsisartutmedlem, Per Berthelsen, Siumut 

Inatsisartutmedlem, Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit 

Inatsisartutmedlem, Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit 

Udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke har efter førstebehandlingen under 
EM/B den 24. september 2013 gennemgået forslaget. 

Forslagets indhold. 

Forberedelsen af forslaget blev indledt ved udgangen af2012 med baggrund i nedlæggelsen 

af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG). 

Forslaget er udarbejdet med baggrund i et ønske om at fremme og styrke grønlandsk forsk

ning forankret i Grønland. Forslaget hjemler oprettelsen af et forskningsråd i Grønland, der 

ses som det væsentligste redskab til at opfylde det i forslaget angivne formål. 

Oprettelsen af Rådet er i praksis en hjemtagelse af forskningsrådgivningen til Grønland. Idet 

de opgaver, som tidligere har ligget i fælles grønlandsk / dansk regi i Kommissionen for Vi

denskabelige Undersøgelser i Grønland, med dette forslag vil blive varetaget af Rådet. 

Intentionen er, at forslaget skal muliggøre etableringen af et forskningsråd af høj international 

videnskabelig kvalitet, med brede beføjelser, der kan fremme forskning, innovation og iværk

sættervirksomhed, såvel som at udøve centrale rådgivende, strategiske og bevillingsmæssige 

funktioner for Naalakkersuisut. 

UKA 20131110 

J.nr.01.2S.01/13EM-LABU-00110 

-------- ------



12. oktober 2013 UKA2013/UO 

Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 

Flertallet af partierne er enige i lovforslaget og støttede lovforslaget. 

Udvalgets behandling af forslaget: 

U dvalget har ingen yderligere bemærkninger ved behandlingen af forslaget. 

Høringsvar 

Der er afsendt høring til over 30 implicerede virksomheder og institutioner. Ud af disse har 11 

svaret med bemærkninger og ændringsforslag til lovforslaget. Der blev ved 1. behandlingen af 

forslaget stillet spørgsmål om, hvorfor IMAK ikke var blandt høringsparterne, Naalak

kersuisoq for Uddannelse svarede, at det skyldes, at der ved høringen var blevet lagt vægt, at 

høringsparterne var implicerede i forskning. 

Indstilling: 

På baggrund af bemærkningerne i forslaget og ved førstebehandlingen Indstiller et enigt ud

valg forslaget til godkendelse. 

Med disse bemærkninger overdrager udvalget forslaget til andenbehandling. 

Ruth Heilmann 

t/~-ÆL 
Mimi Karlsen 
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