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Arktis er i konstant forandring og udvikling, både geopolitisk, samfunds - og 
klimamæssigt. Den hastige udvikling understreger vigtigheden af at styrke 
internationale arktiske forskningssamarbejder, projekter og initiativer. Den 
viden, der skabes i og omkring Grønland, er ikke kun vigtig for en bæredyg-
tig udvikling i Grønland, men er også til gavn for resten af verden. De ting, 
der sker på globalt plan, påvirker Grønland, og de svar, Grønland rummer, 
har hele verden gavn af. 

Der har gennem mange år været et ønske om at skabe et samlende 
knudepunkt i Grønland for forskere og andre interessenter indenfor arktisk 
forskning. 2020 blev året for den længe ventede realisering af Den Interna-
tionale Arktiske Hub.  Jeg ser her et stort potentiale for at fremme forsknings-
samarbejder i og omkring Grønland på tværs af Grønland, Danmark og inter-
nationalt. 

Med det store potentiale følger også store udfordringer. De skal adresseres og 
tænkes med. At optimere nyttiggørelsen af forskningen og bygge bro mel-
lem forskning og den grønlandske befolkning er ikke en opgave, der er lige 
til. Vil vi i mål med at udfolde hubbens potentiale, skal etableringen af Den In-
ternatione Arktiske Hub finde sted i tæt samarbejde med vores interessenter. 

I en tid, hvor covid-19 i høj grad sætter dagsordenen, har vi rig mulighed for at 
fokusere på den lokale relationsopbygning her i Grønland. Brobygning til de 
danske interessenter og internationale relationer må for en tid endnu foregå 
digitalt. Begrænsningerne mindsker dog langt fra interessen for den Ark-
tiske Hub. Den indledende dialog med de arktiske forskningsinteressenter, 
om hvordan man som forsker, underviser, virksomhed, embedsmand, borger 
eller beslutningstager kan drage nytte af hubben, er kommet godt fra start. 
Interessen vidner om, at der længe har været et behov, som hubben kan 
bidrage til at dække. 

Vi skal i Den Internationale Arktiske Hub være et værdifuldt aktiv for vores 
interessenter. Det gør vi ved blandt andet at bidrage til: 

et bedre overblik over den forskning,  der foregår
i og omkring Grønland

at koblingen mellem både nationale og internationale
forskere, uddannelsessektor, forvaltning og det lokale
erhvervsliv i Grønland styrkes

at forskning og det grønlandske samfund knyttes
tættere sammen, så det bliver lettere at få indsigt
i og aktivt gøre brug af viden, data og resultater.

Formidling, dialog og vidensdeling vil i høj grad være i centrum i vores videre 
arbejde. I 2020 blev rammerne for Den Internationale Arktiske Hub lagt, og vi 
ser frem mod 2021 – året, hvor ord sættes til handling, og hvor hubben som 
samlende platform for alvor kan begynde at folde vingerne ud. 

Anna-Sofie Skjervedal

Sekretariatsleder
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FORMÅL
International Arktisk Hub (IAH) er et nyt
sekretariat etableret af Grønland og Danmark.

Sekretariatet fungerer som samlende platform 
i Grønland for grønlandske, danske og inter-
nationale polarforskere samt arktiske interes- 
senter. Sekretariatet skal styrke tværfagligt in-
ternationalt samarbejde om arktisk forskning, 
uddannelse og innovation, så det i højere grad 
forankres i Grønland. 

Som platform skal International Arktisk Hub ska-
be netværk og partnerskaber mellem lokale, 
nationale og internationale forskere. Derudov- 
er har International Arktisk Hub til formål at 
fremme kommunikationen mellem forsknings- 
og uddannelsesmiljøer og borgere, virksomhed-
er, politiske beslutningstagere og øvrige inter-
essenter til gavn for bæredygtig udvikling i det 
grønlandske samfund. 

BESTYRELSEN
IAH ś bestyrelse etableredes 1. maj 2020. Besty-
relsen har det overordnede ansvar for IAH og 
skal sikre, at IAH ś formål opfyldes, og at admini- 
strationen af IAH ś midler sker i overensstem-
melse med IAH ś budget.  Bestyrelsen sætter 
rammerne for IAH ś strategi og ansætter IAH ś 
sekretariatsleder. Bestyrelsen og lederen indgår 
en mål- og resultatkontrakt, som der følges op 
på årligt. Herunder hvilke målsætninger der 
er opnået, hvilke målsætninger der skal opnås 
næste budgetår mv.

Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af hen-
holdsvis Styrelsen for Forskning og Uddannel- 
se i Danmark og Naalaakkersuisut, Grønlands 
Selvstyre. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

IAH ś samlede bestyrelse udpeges for 
en periode på tre år. Den siddende 
bestyrelse er udpeget for perioden 1. 
april 2020 til 31. marts 2023. Medlem-
mer kan genudpeges.

Formanden for bestyrelsen er 
udpeget af Danmarks Uddan-
nelses- og forskningsminister, 
Ane Halsboe-Jørgensen. For-
mandskabet for IAH skifter 
mellem Danmark og Grønland 
hvert 3. år.

Hos Naalaakkersuisut udarbejdes i øjeblikket en 
forskningsstrategi for Grønland, indeholdende 
Grønlands Selvstyres langsigtede vision og mål 
for grønlandsk og international forskning i Grøn-
land. Den kommende forskningsstrategi inde-
holder ligeledes en handlingsplan, der redegør 
for en række initiativer, der skal bidrage til at re-
alisere strategiens visioner og mål. Etableringen 
af IAH vil udgøre et af initiativerne i denne hand- 
lingsplan.  

Etableringen af IAH skal også ses som en del 
af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske 
strategi for 2019-20. Yderligere indgår IAH som 
et element i Grønland og Danmarks bestræbel- 
ser på at skabe og facilitere øget internationalt 
samarbejde i Arktis, jf. Arktisk Råds Agreement 
on Enhancing International Arctic Scientific Co-
operation, tiltrådt af Grønland, Danmark og de 
øvrige arktiske stater i 2017. 

Ligeledes trækker initiativet om IAH tråde til eks- 
terne strategier som den kommende KoD Ark-
tiske strategi og EU Arctic Policy. 
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SEKRETARIATET
Sekretariatet er underlagt bestyrelsens 
instruktionsbeføjelse, herunder den af

bestyrelsen formulerede strategi for IAH. 

Sekretariatet for IAH af fysisk placeret
i Pikialaarfik-bygningen i hjertet af 

forskningsmiljøet i Nuuk i relation til
værtsinstitutionen Grønlandsk Naturinstitut, 

Grønlands Klimaforskningscenter
og Ilisimatusarfik. 

Anna-Sofie Skjervedal
Sekretariatsleder

 IAH

FINANSIERING
IAH finansieres af både Danmark 3 mio. kr. pr. år 
og Grønland 0,75 mio. kr. pr. år via finansloven.

Bevillingerne dækker perioden 2019-22. Fortsat 
bevilling afhænger af de bevilgende myndighed-
ers godkendelse heraf på finansloven for de på- 
gældende år. 

Bevillingen dækker drift- og administrative ud- 
gifter, årsværk for sekretariatets leder og med- 
arbejdere, rejseudgifter, repræsentation mv. 
for sekretariatets leder og medarbejdere, samt 
midler til IAH aktiviteter og kommunikation. 
Uforbrugte midler overføres til det efterfølgende 
budgetår. 

Der foretages en årlig afrapportering til Uddan-
nelses- og forskningsministeriet og Naalakker-
suisut forud for udbetaling af kommende års 
bevilling.

IAH forventes også fremover, under forudsæt-
ning af de bevilgende myndigheders godkendel- 
se, finansieret af midler, der er afsat hertil på den 
henholdsvist danske og grønlandske finanslov.

IAH kan herudover modtage yderligere midler, 
herunder for eksempel bidrag fra private eller 
offentlige fonde. 
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FOKUSOMRÅDER
Fokusområderne er et resultat af IAH bestyrels-
ens og sekretariatslederens fælles indledende ar-
bejde, og er pejlemærker for IAH ś indsats i 2021. 
Fokusområderne er funderet på Samarbejds- 
aftalen om den Internationale Arktiske Hub 
mellem ININ og UFM á februar 2020. Afsættet 
for fokusområdebeskrivelsen er særligt: de ned-
fældede ’Samarbejdsaktiviteter’ (stk.3), Vision og 
mission for IAH, og Visionspapir for implemente- 
ring. Yderligere trækker fokusområderne tyde-
lige tråde til Arktisk Råds Agreement on Enhanc-
ing International Arctic Scientific Cooperation, 
såvel som den kommende KoD Arktis strategi, 
den kommende nationale forskningsstrategi for 
Grønland samt EU ś kommende arktis politik. 

OVERBLIK OG FORMIDLING
At bidrage til at skabe overblik over forskning 
med fokus på Grønland udgør en helt central 
kerneopgave for at lykkes med mission og vi-
sion for IAH som et attraktivt go-to-point, der 
samler grønlandske, danske og internationale 
forskningsinteressenter. Dette med henblik på 
værdiskabende dialog, vidensdeling og aktivi-
teter på tværs af forskning, erhverv, forvaltning, 
uddannelse og lokalsamfundet, der kan bruges 
som afsæt for skabelsen af nye synergier, samar-
bejder og muligheder for handling. 

Dette forudsætter i høj grad en stærkere synergi 
mellem forskning, erhvervsliv, myndigheder og 
civilsamfund, end den vi ser idag. Koblet med 

formidling vil IAH bidrage til at styrke koblingen 
mellem forskningen og bæredygtig samfunds- 
udvikling i Grønland. Dette indebærer, at IAH 
folder sit virke ud som en platform, der er med til 
at bringe forskningen og lokalsamfund tættere 
på hinanden. Herunder eksempelvis at bidrage 
til at flere bliver nysgerrige på – og får indsigt i 
– en karrierevej indenfor forskning samt at være 
med til at synliggøre, hvordan forskning kan 
være med til at skabe nytteværdi og løsninger 
på samfundsproblematikker og udfordringer til 
gavn for lokalsamfundet og verden. IAH vil der-
for arbejde for at forskningen i højere grad gøres 
tilgængelig og vedkommende for interessenter 
– også udenfor forskningsmiljøet.

IAH har ikke til hensigt at overtage eller konkur-
rere med eksisterende initiativer. Tværtimod 
skal IAH bidrage til at understøtte eksisteren-
de indsatser, netværk og platforme i tæt dialog 
og samarbejde med interesserede parter. IAH 
skal ligeledes skabe nye supplerende initiativer 
til gavn for IAH ś interessenter, lokalt, indenfor 
Rigsfællesskabet såvel som internationalt. 

Der kan forventes et rullende fokus for IAH fra år 
til år i takt med at grundstenene for IAH ś arbej- 
de kommer på plads, og sekretariatet får tilført 
kapacitet og ressourcer til at kunne udbygge se-
kretariatets funktion og udvikle IAH ś potentiale 
indenfor IAH ś mission og vision.  

Som en del af en længere strategiproces, har 
bestyrelsen for IAH formuleret en fælles mis-
sion og vision for IAH, der tilsammen bidrag-
er til hele det videnskabelige økosystem - fra 
grundforskning til anvendt forskning samt for-
midling, undervisning og uddannelse. Mission 
og vision, beskrevet i det følgende, skal under-
støtte og være rettesnor for IAH bestyrelsens 
- og sekretariatets videre arbejde. 

STRATEGI
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INTERNATIONAL ARKTISK HUB:

  skal skabe værdi for arktisk forskning og forskningssamarbejde, med 
det formål, at forskning i stigende grad lokalforankres og bidrager til 
bæredygtig samfundsudvikling.

  har som kernefunktion at være en samlende platform for videnskabelig 
forskning i og omkring Grønland. 

  skal skabe værdi gennem formidling, øget indsigt i, kendskab og ejer-
skabsfølelse til forskningen hos forsknings- og uddannelsesinstitutioner, 
beslutningstagere, virksomheder, borgere og øvrige interessenter.

  vil bidrage til, at forskningen udføres så klima- og miljømæssigt forsvar- 
ligt som muligt. Forskning er det centrale omdrejningspunkt for Inter-
national Arktisk Hub, og forskning skal i denne sammenhæng forstås 
i bredest mulige omfang inkl. processer, som ligger før, under og efter et 
traditionelt forskningsforløb.

VISION

  Sammen skaber vi en samlende og attraktiv platform for grønlandske, 
danske og internationale forskningsinteressenter til gavn for det grøn-
landske samfund og international arktisk forskning.

  International Arktisk Hub’s platform skal præges af en fælles indsats mel-
lem forskningsmiljøer og myndigheder i Grønland og Danmark, som dermed 
arbejder for at fremme et bedre overblik over forskning i og omkring Grøn-
land. Herigennem indbydes brugere til dialog og samarbejde uanset faglig 
baggrund. International Arktisk Hub skal på den måde være et omdrejning-
spunkt for nye muligheder og aktiviteter for lokalforankret arktisk fors- 
kning.

  International Arktisk Hub skal gøre det enkelt og attraktivt for den indi-
viduelle bruger med grønlandsk, dansk eller international baggrund at en-
gagere sig i og arbejde med forskning i Grønland.

I efteråret 2020 ansatte IAHs bestyrelse Anna-Sofie Skjervedal som sekretari- 
atsleder for IAH. Sekretariatslederen varetager etableringen, den daglige 
drift, realisering af IAHs strategi, samt udvikling af IAH sekretariatet og dets 
opgaver. Stillingen blev tiltrådt pr. 1. november 2020.

Bestyrelsen og sekretariatslederen har i fællesskab taget strategiprocessen 
videre med henblik på at få defineret IAHs fokusområder for 2021 samt und- 
erliggende målsætninger. 

Strategiarbejdet bygger på de af Danmark og Grønland førnævnte fælles 
definerede indsatsområder: Forskning, Uddannelse, Internationale sam- 
arbejder, Erhvervssamarbejde, Forvaltningssamarbejde, Borgerinddragelse 
og formidling.

MISSION

VISION
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2021
I 2021 tages de næste skridt mod at få skabt hand- 
ling bag ordene og få IAH ś mission og vision 
bragt til live indenfor de fastlagte fokusområder. 
IAH ś rolle og funktion vil tage form på operativt 
niveau, hvortil der udarbejdes en konkret handle- 
plan for 2021. At skabe værdi for IAH ś brugere –
de arktiske forskningsinteressenter indenfor ind- 
satsområderne forskning, uddannelse, erhverv, 
forvaltning og lokalsamfundet – vil være fokus. 

Hertil hører ansættelse af yderligere to medar-
bejdere til sekretariatet, der kan være med til at 
løfte de konkrete opgaver og skabe fremdrift i 
udviklingen af IAH. En ansættelsesproces er 
iværksat. 

ET BLIK
FREMAD MOD 2021

AKTIVITETER 2020
Herunder findes en oversigt over IAH ś 
primære aktiviteter og samarbejder i 2020. 

BESTYRELSESMØDER
1. bestyrelsesmøde: Maj 2020
2. bestyrelsesmøde:  Juni 2020
3. bestyrelsesmøde: September 2020
4. bestyrelsesmøde: Oktober 2020
5. bestyrelsesmøde: December 2020

DIALOGMØDER MED ARKTISKE
FORSKNINGSINTERESSENTER
For at sikre at IAH ś strategiske sigte er 
meningsgivende og værdiskabende for 
IAH ś brugere, er IAH løbende i direkte 
dialog med en bred række interessenter 
indenfor arktisk forskning og aktører i 
relation hertil (bruttoliste): 

  forskere 
  forskningsinstitutioner 
  nøglepersoner hos forvaltning
    og myndigheder
  Grønlands forskningsråd
  uddannelsessektoren,
    undervisere, PhD skolen o.a.
  aktører indenfor erhvervssektoren
  internationale interessenter 
  andre relevante aktører

MUNDTLIG FORMIDLING
Oplæg til Fælles forskerseminar 8. dec. 2020: 
”Borgerinddragende forskning – etik,
formidling, metoder og implementering”.
Arrangør: NIS. 

Oplæg og møde hos Rotary Nuuk
Arrangør: Rotary Nuuk

Oplæg og dialogmøde hos Paarisa
(folkesundshedsfremme - program:
Inuuneritta III) 

ETABLEREDE SAMARBEJDER

Hindsgavlgruppen
IAH ś rolle: medlem.
Mødefrekvens: månedligt.

Isaaffik arbejdsgruppen
IAH ś rolle: medlem. 
Mødefrekvens: løbende.

Nasiffik – Videnscenter for 
Udenrigs– og Sikkerhedspolitik
(Ilisimatusarfik) IAH ś rolle: orientering,
vidensdeling og samarbejde
Mødefrekvens: løbende.

National Science Foundation
IAH ś rolle: orientering,
vidensdeling og samarbejde
Mødefrekvens: løbende.
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International Arktisk Hub
Økonomisk status pr. 31.12.2020

Aktivitet Overført fra 2020 Ialt
 tidligere år

Bevilling fra Danmark -3.000.000,00  -3.100.000,00 -6.100.000,00
Bevilling fra Grønland -750.000,00 -750.000,00 -1.500.000,00
Forbrug i alt 0,00 155.005,84 155.005,84

BALANCE 31.12.2020   -7.444.994,16

 

Specifikation af forbrug

Aktivitet Specifikation 2020 Ialt

Sekretariat Lønninger 117.361,84 
 Drift 14.171,66
 Overhead 23.472,34
 (20% af lønninger)

 I alt 155.005,84 155.005,84
 Forbrug ialt  155.005,84

ØKONOMI IAH I MEDIERNE 
Danmark og Grønland nedsætter bestyrelse for den 
Internationale Arktiske Hub – Altinget, 1. maj 2020. Link:
altinget.dk/rssitem.aspx?id=1376406 

DMI-chef i spidsen for forskningshub – Altinget. Link:
altinget.dk/soeg/international%20arktisk%20hjub/artikel/
dmi-chef-i-spidsen-for-forskningshub 

Leder funder til International Arktisk Forskningshub
– Sermitsiaq.ag, 1. november 2020. Link:
sermitsiaq.ag/node/225152 

Dansk-grønlandsk samarbejde folder forskervingerne ud 
KNR – 25. december 2020. Link:
knr.gl/da/nyheder/dansk-gr%C3%B8nlandsk-samarbejde- 
folder-forskervingerne-ud 
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Summary
 
The International Arctic Hub (IAH) is a new secretariat established by Green-
land and Denmark. It functions as a unifying platform in Greenland for Green-
landic, Danish and international researchers in the Arctic field. In addition to 
creating a network and partnership between researchers, the hub also aims 
to promote communication between the scientific community, local citizens, 
companies, and policymakers to benefit sustainable development in Greenlan-
dic society.
 
On 1 May 2020, the board of directors was established. The board of directors has 
the overall responsibility for IAH and must ensure that the aims of IAH are met 
and that the administration of IAH’s funds takes place in accordance with the 
budget. On 1 November 2020, Anna-Sofie Skjervedal took up the position as Head 
of Secretariat. Anna-Sofie Skjervedal manages the daily operation and develop-
ment of the IAH Secretariat in Greenland. The recruitment of two additional staff 
members to the secretariat has been set in motion.
 
A range of collaborations with institutions and organizations within Arctic re-
search was initiated in 2020, and direct dialogue with other relevant groups and 
key players in Arctic science and research began. In addition, several oral pres-
entations have been given about IAH at relevant forums. The establishment of 
IAH has also gained attention in both Greenlandic and Danish media. 
 
For 2021 the board of directors and the head of the secretariat has identified two 
key focus areas for IAH. These are overview and dissemination. In 2021 further 
steps will be taken to put words into action and bring IAH’s mission and vision to 
life through the established focus areas.


