Notat: Uddybelse af enkelte punkter ang. bestyrelsens oplæg til MIPIs fremtid. November
2006
Videnscentres opgaver er mangeartede. De spænder fra konkret rådgivning helt ned på individniveau og støtte til især offentlige kunder med udviklingsopgaver til dokumentation,
metodeudvikling, forskning og evaluering. Ligeledes er kontakten til og formidlingen til
offentligheden vigtig, hvilket for eksempel sker gennem besvarelser af henvendelser og offentlige
arrangementer. Bestyrelsens anbefalinger til MIPIs fremtid tager udgangspunkt i, hvad der vil være
det bedst mulige videnscenter om børn og unge for Grønland. Der er tre grundpræmisser som
anses for bærende for MIPIs fremtidige virke:

-

MIPI skal i højere grad kunne iværksætte skabelse af ny viden og dokumentation. Det er
hidtil primært sket på MIPIs eget initiativ og med støtte fra fonde; i fremtiden vil offentlige
aktører forhåbentlig i højere grad bede MIPI iværksætte sådanne opgaver

-

MIPI skal altid sigte på at være udadvendt og samfundsrelevant, det vil sige den viden, der
skabes og formidles er relevant for de konkrete aktører på børne- og unge området.

-

MIPI skal fortsat stå til rådighed for offentligheden og løbende besvare henvendelser

For at dette skal kunne lade sig gøre er de organisatoriske rammer for MIPI yderst afgørende og
uddybes hermed.

MIPI bør placeres i Ilimmarfik – men MIPI bør ikke indgå i Ilisimatusarfik
Det er ønskeligt at løsne tilknytningen til Familiedirektoratet for at sikre en intern integritet og for at
sikre at det bliver synligt for offentligheden, at de konklusioner, MIPI leverer, er uafhængige af
politiske og andre interesser.

Derfor argumenterer bestyrelsen for MIPIs placering i Ilimarfik, men – og det er vigtigt at
understrege – ikke som del af Ilisimatusarfik men derimod på lige fod med organisationer som
Nationalbiblioteket, Landsarkivet, Grønlands Statistik og Sprogsekretariatet.

Selve Ilisimatusarfik kommer til at bestå af en række institutioner der skal sammenlægges over de
næste år. Så vidt MIPIs bestyrelse er orienteret drejer det sig om det nuværende Ilisimatusarfik
med dets fire institutter, Inerisaavik, Lærerseminaret, Journalistuddannelsen,
Socialrådgiveruddannelsen og på sigt også Socialpædagogisk Seminarium. Der er altså tale om
seks institutioner, der skal sammenlægges. Nationalbiblioteket, Landsarkivet, Grønlands Statistik
og Sprogsekretariatet får bolig i Ilimmarfik, men er ikke en del af Ilisimatusarfik.

De seks institutioner der kommer til at indgå i Ilisimatusarfik har alle det til fælles, at de har
undervisning til formål og også skal bedrive forskning. I udkastet til den nye styrelseslov er det
samlet under formuleringen: ”Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og give
forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine områder…”.

Uanset hvordan det præcist vil blive formuleret i et fremtidig lovgrundlag for Ilisimatusarfik, er dette
markant anderledes end formålet med MIPI. Forskning under et universitet bliver primært
anerkendt ved publikation i anerkendte internationale tidsskrifter og ved dets bidrag til udviklingen
af forskningen. På trods af, at det nye Ilisimatusarfik formodentlig pålægges at være mere
samfundsrelevant vil det stadig præge et universitet. Dette står i modsætning til et videnscenter
hvis formidling og relevans bør være rettet mod og bedømmes i forhold til grønlandske praktikere
og beslutningstagere. Formelt ansvar for at sikre uddannelse af studerende er heller ikke en
opgave for et videnscenter.

Bestyrelsen mener, MIPI vil blive særdeles klemt, hvis MIPI skulle indgå i Ilisimatusarfik. MIPI og
Ilisimatusarfiks forskelligartede opgaver vil kunne skabe konflikter både i forhold til den nye
lovgivning, der er under udarbejdelse og i forhold til de nye bekendtgørelser, der skal udarbejdes.

Derudover ønsker MIPI ikke at være underlagt Ilisimatusarfiks kommende strategi- og
udviklingsplaner. Derimod ønsker MIPI at kunne udvikle sine egne strategi- og udviklingsplaner,
hvor der garanti for, at det praksisorienterede børne- og ungeaspekt altid kan tilgodeses.

Det fremtidige Ilisimatusarfik skal tillige i en årrække arbejde på opbygning af institutionen, hvorfor
der må forventes mindre mulighed for fokus på MIPIs arbejde.

Over for disse mener bestyrelsen, at et selvstændigt MIPI placeret i Ilimmarfik kan videreføre og
udbygge sit arbejdsfelt i samarbejde med de andre selvstændige institutioner og det fremtidige
Ilisimatusarfik. Forudsætningen for dette er, at MIPI får passende lokale- og arbejdsforhold, som
åbner for faglig synergi og eventuelt fællesskab om nogle former for opgaveløsning.
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Der skal fortsat være en bestyrelse der er ansvarlig for aktiviteterne og som samtidig er
fagligt netværk
MIPIs arbejde er at levere og indsamle viden fra og til hele børne- og ungeområdet i Grønland.
Derfor har MIPI brug for en bred videns- og erfaringsmæssig forankring i det grønlandske samfund
og relevante institutioner. Denne forankring er sikret gennem bestyrelsens sammensætning og
gennem at bestyrelsen har et lovfæstet formelt ansvar.

Bestyrelsen er i dag sammensat af repræsentanter fra forsknings-, vidensindsamling og børne- og
ungeområdet i bred forstand. Dertil er bestyrelsen ansvarlig for aktiviteter og at være fagligt
netværk for MIPI. Konkret betyder det, at alle bestyrelsesmedlemmer løbende er i kontakt med
centrets medarbejdere og formidler viden og relevante kontakter. Bestyrelsesmedlemmerne
leverer hver især med deres fagkundskaber og forankringer input og forslag til projekter og har
samlet truffet beslutninger om, hvilke aktiviteter, det er relevant at iværksætte.
Bestyrelsesmedlemmerne i MIPI lægger også et stort engagement i løsningen af konkrete opgaver
og i arbejdsgrupper. Der er for bestyrelsen ingen tvivl om, at dette engagement er bundet sammen
med det formelle ansvar for MIPIs virksomhed. Dette kunne ikke løftes på samme måde, hvis
bestyrelsen blev erstattet af en løsere forpligtiget følgegruppe eller et fagligt udvalg.

Det er også vigtigt for bestyrelsen, at modellen for organiseringen af MIPI skaber sikkerhed for
kontinuitet og faglighed i opgaveløsningen, uanset hvem de ansatte er og hvor længe de sidder i
stillingerne. Igen kræver det en bestyrelse, der er formelt forpligtigede til at holde øje med og
udvikle MIPIs aktiviteter over en årrække.

Afslutning
Dette oplæg skal alene forstås som en uddybelse og præcisering af enkelte punkter i det samlede
oplæg om MIPIs fremtid, som allerede er fremsendt. De øvrige punkter som indgår deri, dvs. en
centerleder med økonomisk ansvar og det daglige ansvar for aktiviteter, samt en udvidelse af
normeringen og bedre finansiering fastholdes naturligvis. Det samme gør bemærkningen om
ressortområde.
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