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Ændringsforslag 

 

til 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om Ilisimatusarfik 

 

Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen. 

 

Til § 8 

 

1. § 8, stk. 1, nr. 1, affattes således: 

”1)  6 udefrakommende medlemmer.” 

 

2. § 8, stk. 3, affattes således: 

”  Stk. 3.  Naalakkersuisut udpeger de udefrakommende medlemmer. Naalakkersuisut skal fra 

Ilisimatusarfik indhente en ikke-bindende indstilling af medlemmer. Naalakkersuisut kan også 

indhente ikke-bindende indstillinger fra andre relevante parter.” 

 

3. § 8, stk. 7, affattes således: 

”  Stk. 7.  Bestyrelsen vælger en formand blandt de udefrakommende medlemmer.” 

 

Til § 15 

 

4. § 15 affattes således: 

”  § 15.  Ilisimatusarfik skal nedsætte et akademisk råd for at sikre ledere, ansatte og 

studerende medbestemmelse og medinddragelse om akademiske forhold. 

  Stk. 2.  Akademisk råd har følgende opgaver: 

1)  at udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger, 

2)  at udtale sig til rektor om væsentlige forsknings- og uddannelsesområder,  

3)  at udtale sig til rektor om planer for vidensudveksling, 

4)  at indstille forslag til studieordninger og forsøgsordninger til godkendelse hos rektor, efter 

indstilling fra institutrådene, 

5)  at sammensætte fagkyndige udvalg, der skal bedømme videnskabelige arbejder med 

henblik på besættelse af videnskabelige stillinger samt om erhvervelse af ph.d.-graden og 

doktorgraden, og  

6)  at tildele ph.d.-graden og doktorgraden.  

  Stk. 3.  Akademisk råd kan udtale sig i alle akademiske forhold af væsentlig betydning for 

Ilisimatusarfiks organisation og virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske sager, 

som rektor forelægger. 

  Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter regler om doktorafhandlinger.” 



 

 

 

Til § 17 

 

5. § 17, stk. 1, affattes således: 

”Akademisk råd sammensættes således: 

1)  Rektor, der er født formand. 

2)  Prorektor. 

3)  2 medlemmer, der repræsenterer institutlederne. 

4)  3 medlemmer, der repræsenterer Ilisimatusarfiks forskere og undervisere, herunder ansatte 

ph.d.-studerende. Mindst 2 medlemmer skal have forskningsbaggrund. 

5)  2 medlemmer, der repræsenterer de studerende. 

6)  1 medlem, der repræsenterer det teknisk-administrative personale, som observatør. 

Observatørstatus medfører, at den pågældende ikke er stemmeberettiget.” 

 

Til § 18 

 

6. § 18 affattes således: 

”  § 18.  Akademisk råd nedsættes for en periode på 4 år, første gang for perioden 1. 

november 2019 til 31. oktober 2023, jf. dog stk. 3.  

  Stk. 2.  Genvalg af de i § 17, stk. 1, nr. 4 og nr. 6, anførte medlemmer kan finde sted 1 gang. 

  Stk. 3.  De i § 17, stk. 1, nr. 5, anførte medlemmer vælges for en periode af 2 år ad gangen 

og kan genvælges 1 gang, hvis den pågældende har 2 år eller mere tilbage af den normerede 

studietid.” 

 

Til § 20 

 

7. § 20 affattes således: 

”  § 20.  Et institut ledes af en institutleder. 

  Stk. 2.  Institutlederen kan samtidigt fungere som afdelingsleder, jf. § 23, stk. 1. 

  Stk. 3.  Institutlederen skal have en ph.d.-uddannelse inden for et af instituttets fagområder, 

jf. dog stk. 4 og § 34, stk. 1, og skal have undervisningserfaring inden for sit fagområde.  

  Stk. 4.  Hvis der ikke har været egnede ansøgere med en ph.d.-uddannelse, kan en 

kvalificeret ansøger med en kandidatuddannelse ansættes.   

  Stk. 5.  Institutlederen ansætter og afskediger afdelingslederne og instituttets øvrige ansatte, 

jf. dog stk. 2.” 

 

Til § 23 

 

8. § 23 affattes således: 

”  § 23.  Afdelingslederen varetager den daglige ledelse af afdelingen. 



 

 

  Stk. 2.  Afdelingslederen skal have en ph.d.-uddannelse inden for det fagområde, som 

afdelingen repræsenterer, jf. dog stk. 3 og § 34, stk. 1, og skal have undervisningserfaring 

inden for sit fagområde. 

  Stk. 3.  Hvis der ikke har været egnede ansøgere med en ph.d.-uddannelse, kan en 

kvalificeret ansøger med en kandidatuddannelse ansættes.  

  Stk. 4.  Afdelingslederens opgaver omfatter afgivelse af indstilling og forslag til 

institutledelsen og institutrådet, herunder: 

1)  udarbejdelse af forslag til studieordninger, 

2)  udarbejdelse af undervisningsplan og eksamensplan, 

3)  udarbejdelse af forsknings- og formidlingsplan, og 

4)  udarbejdelse af forslag til afdelingens organisation, herunder udpegning af studieledere og 

studievejledere. 

  Stk. 5.  Afdelingslederen skal inddrage aftagere, der har erfaring med og indsigt i 

uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til i 

forbindelse med opgaverne i stk. 3, nr. 1. 

  Stk. 6.  Afdelingslederen skal inddrage de studerende i forbindelse med opgaverne i stk. 3, 

nr. 1 og 2.  

  Stk. 7.  Afdelingslederen godkender optagelse af studerende. 

  Stk. 8.  Afdelingslederen afgiver i øvrigt indstilling til institutledelse og institutråd om 

forhold af betydning for afdelingens virksomhed og om ansættelser og afskedigelser og skal 

høres vedrørende alle sager af betydning for afdelingen.” 

 

Til § 27 

 

9. § 27, stk. 2, affattes således: 

”  Stk. 2.  En mindre del af bevillingen til Ilisimatusarfik kan efter samråd med Ilisimatusarfik 

tildeles som taxametertilskud eller være betinget af opfyldelse af bestemte målbare kriterier, 

der fastsættes i udviklingskontrakten, jf. § 7, stk. 1.” 

 

Til § 34 

 

10. § 34, stk. 2, affattes således: 

”  Stk. 2.  Indtil 31. juli 2029 kan der ved nyansættelse af rektor og prorektor dispenseres fra 

kravene om uddannelsesmæssige kvalifikationer i § 12, stk. 3, hvis der ikke har været 

kvalificerede ansøgere, der opfylder kravene, eller hvis der har været ansøgere, hvis 

kvalifikationer på andet grundlag kan sidestilles med de krævede uddannelsesmæssige 

kvalifikationer.” 

 

 

Bemærkninger til ændringsforslaget 

 

Almindelige bemærkninger 



 

 

 

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxx 2018 om Ilisimatusarfik blev 1. behandlet den 8. 

oktober 2018. Forslaget blev sendt til behandling i Udvalget for Kultur, Uddannelse, 

Forskning og Kirke, som har afgivet betænkning til 2. behandlingen. Et enigt udvalg indstiller 

forslaget til vedtagelse, såfremt Naalakkersuisut imødekommer de i betænkningen foreslåede 

ændringer.   

 

Ved fremsættelsen af nærværende ændringsforslag imødekommer Naalakkersuisut udvalgets 

ønskede ændringsforslag. Dog er udvalgets ønske om, at § 27, stk. 2, udgår af forslaget, ikke 

imødekommet. Naalakkersuisut har i stedet fremsat et forslag til ændring af bestemmelsen, 

således at det præciseres, at det alene er en mindre del af bevillingen, der kan tildeles som 

taxametertilskud eller være betinget af opfyldelse af bestemte målbare kriterier, der fastsættes 

i udviklingskontrakten. Det er desuden tilføjet i bestemmelsen, at en sådan bevillingstildeling 

skal ske efter samråd med Ilisimatusarfik. Herved er de betænkeligheder, der ligger til grund 

for udvalgets indstilling, søgt imødegået.  

 

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 

 

Bestemmelsen ændres, så der ikke stilles krav om fast bopæl i Grønland til 3 af de 6 

udefrakommende medlemmer.  

 

Bestemmelsen imødekommer udvalgets indstilling om, at ingen af Ilisimatusarfiks 

bestyrelsesmedlemmer skal opfylde et bopælskrav.  

 

Bestyrelsesmedlemmernes indsigt i grønlandske forhold og føling med samfundet sikres 

gennem bestyrelsens samlede kvalifikationskrav, der fremgår af § 8 stk. 2, hvor det fremgår, 

at bestyrelsens medlemmer tilsammen skal bidrage til at fremme Ilisimatusarfiks udvikling 

med deres kendskab til Grønland og globale forhold.  

 

Til nr. 2 

 

Bestemmelsen ændres, så kravet i gældende lovgivning om, at Naalakkersuisut skal indhente 

en ikke-bindende indstilling fra Ilisimatusarfik inden udpegning af de udefrakommende 

medlemmer til bestyrelsen, opretholdes.  

 

Det fremgår nu af bestemmelsen, at Naalakkersuisut fra Ilisimatusarfik skal indhente en ikke-

bindende indstilling af medlemmer.  

 

Udvalget har i sin indstilling desuden fremhævet, at kravet om en ikke-bindende indstilling 

fra Ilisimatusarfik ikke må medføre en udelukkelse af muligheden for at høre andre relevante 



 

 

parter. Det er derfor med forslaget samtidig præciseret, at Naalakkersuisut kan indhente en 

ikke-bindende indstilling fra andre relevante parter.  

 

Til nr. 3 

 

Bestemmelsen ændres, så der ikke længere stilles krav om, at formanden ved udpegningen og 

i hele funktionsperioden skal have fast bopæl i Grønland.  

 

Et enigt udvalg indstiller, at der ikke skal være bopælskrav til nogen af bestyrelsens 

medlemmer, herunder heller ikke formanden. Der kan desuden henvises til de specielle 

bemærkninger til nr. 1.  

 

Til nr. 4 

   

Som følge af ændringen af § 17 i forslagets nr. 5 ophæves den foreslåede § 15, stk. 4, hvoraf 

det fremgår, at rektor, prorektor og universitetsdirektøren efter anmodning herom fra 

akademisk råd kan deltage som observatører i hele eller dele af rådets møder. 

Observatørstatus medfører, at den pågældende ikke er stemmeberettiget. 

 

Rektor og prorektor skal i henhold til ændringsforslagets nr. 5 fortsat være med i akademisk 

råd, og en bestemmelse om, at de kan sidde med som observatører, er derfor ikke længere 

relevant. Som følge af ophævelsen af stk. 4, bliver det foreslåede stk. 5 til stk. 4.   

 

Til nr. 5 

 

Bestemmelsen ændres, så den følger gældende lovgivning. Rektor og prorektor skal fortsat 

være fødte medlemmer af akademisk råd, og rektor er desuden født formand.  

 

Bestemmelsen præciseres på baggrund af indstilling fra et enigt udvalg, der begrunder 

indstillingen med, at proportionaliteten mellem Ilisimatusarfiks størrelse og organisatoriske 

hierarki taler for opretholdelsen af den gældende konstruktion.  

 

Til nr. 6 

 

Henvisningerne i bestemmelsen er konsekvensrettet efter ændringen af § 17, stk. 1, i 

forslagets nr. 5. Indholdet er derfor ikke ændret. 

 

Til nr. 7 

 

Udvalget indstiller, at uddannelseskravet til institutlederen fortsat skal være en ph.d.-

uddannelse, idet udvalget finder målsætningen om et højt internationalt niveau støtteværdigt. 

Udvalget anfører dog, at det må forventes, at rekrutteringsgrundlaget i Grønland inden for 



 

 

mindre fagområder, og inden for fagområder, hvor ph.d.-uddannelser ikke er så udbredt, vil 

være betydeligt begrænset sammenlignet med andre lande. Udvalget mener derfor, at den 

foreslåede dispensationsbestemmelse i § 34, stk. 2, skal gøres mere fleksibel.  

 

Der er derfor foreslået indsat et nyt stk. 4 i bestemmelsen, hvoraf det fremgår, at hvis der ikke 

har været egnede ansøgere med en ph.d.-uddannelse, kan en kvalificeret ansøger med en 

kandidatuddannelse ansættes.  

 

Det vil være op til Ilisimatusarfik at vurdere, hvorvidt en ansøger er egnet. 

 

Til nr. 8 

 

Der er i bestemmelsen indsat et nyt stk. 3, som giver mulighed for at ansætte en kvalificeret 

ansøger med en kandidatuddannelse, såfremt der ikke er egnede ansøgere med en ph.d.-

uddannelse. For uddybning henvises der til bemærkningen til nr. 7.  

 

Til nr. 9 

 

Bestemmelsen er foreslået ændret, således at det nu udtrykkeligt af lovteksten fremgår, at det 

alene er en begrænset del af bevillingen, der kan tildeles som taxametertilskud eller være 

betinget af opfyldelse af bestemte målbare kriterier, der fastsættes i udviklingskontrakten. 

Ved en mindre del forstås betydeligt under halvdelen af tilskuddet, forventeligt ikke mere end 

20-30 procent.  

 

Desuden er det til bestemmelsen tilføjet, at det er en forudsætning for tildeling af tilskuddet 

som taxametertilskud, at det skal ske efter samråd med Ilisimatusarfik. Der skal således være 

drøftelser mellem Naalakkersuisut og Ilisimatusarfik om tildelingen, således at det 

økonomiske incitament, som tilskuddet skal medføre, hverken får negative konsekvenser for 

Ilisimatusarfiks virke eller de studerende. Samtidig kan det sikres, at taxametertilskud alene 

anvendes på uddannelser, hvor det giver mening.  

 

Tildelingen af tilskuddet vil blive drøftet i forbindelse med indgåelse af udviklingskontrakten, 

der skal indgås mellem bestyrelsen og Naalakkersuisut efter § 7, stk. 1. Udviklingskontrakten 

skal udarbejdes efter fælles forståelse fra parterne, og for at en sådan kontrakt kan få den 

ønskede virkning og skabe udvikling, er det nødvendigt, at der er en økonomisk gevinst for 

Ilisimatusarfik.   

 

Til nr. 10 

 

Bestemmelsen er tilpasset efter ændringen af § 20 og § 23, således at institutledere og 

afdelingsledere ikke længere fremgår af bestemmelsen. Dispensationsbestemmelsen vedrører 

kun rektor og prorektor, hvorimod de uddannelsesmæssige krav til institutlederne og 



 

 

afdelingslederne fremgår af de respektive bestemmelser om henholdsvis institutledere og 

afdelingsledere.  

  

 

 

  

 

 


