Miljøminister Connie Hedegaard
Miljøministeriet
Højbro Plads 4
1200 København K

Bestyrelsesformanden
J.nr. GEUS 000-002
Ref. PBA

Den 3. april 2006

Vedr. regeringens planer for sektorforskningens og
sektorforskningsinstitutionernes fremtid

Kære Connie Hedegaard
Herved fremsendes svar på fg. Miljøminister Lars Barfoeds brev af 10.
februar 2006 vedr. oplæg om mulig integration af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) med universiteter og andre
sektorforskningsinstitutioner. Desuden vedhæftes et notat af 27. marts
2006 udarbejdet af Sektorforskningens Direktørkollegium, der beskriver modeller for integration af sektorforskningsinstitutioner i universiteter. Notatet er af SEDIRK fremsendt til Videnskabsministeriet den 28.
marts.
Siden vores samtale den 15. marts har direktionen og jeg været i kontakt med ledelsen på hhv. Aarhus og Københavns Universitet med henblik på at få en indikation på, hvordan de forholder sig til vores forslag
om oprettelse af et "Geocenter Danmark". Rektor Lauritz HolmNielsen og dekanen for Det naturvidenskabelige Fakultet Erik Meineche Schmidt er positive over for et nærmere samarbejde med GEUS og
KU i Geocenter København i en konsortiemodel som skitseret. Hvad
angår KU har Martin Ghisler og jeg været til møde med Rektor Ralf
Hemmingsen, Prorektor Lykke Friis samt Universitetsdirektør Else
Sommer den 28. marts. KU er overordnet positiv over for forslaget, idet
man kan støtte konkrete tiltag med klare synergieffekter, således som
det allerede er etableret i samarbejdet om Geocenter København. Ralf
Hemmingsen kunne dog ikke tage stilling til den foreslåede udvidelse
til også at omfatte Aarhus Universitet, idet han ikke havde den nødvendige faglige indsigt. Han tvivlede på, om spørgsmålet kunne afklares
med KU´s bestyrelse, inden Bodil Nyboe Andersen skulle afgive sin
interessetilkendegivelse 3. april.
Jeg vil samtidig gøre opmærksom på, at de andre ressortministerier,
som GEUS udfører forsknings- og rådgivningsopgaver for, ikke af
GEUS har været inddraget ved udarbejdelse af min interessetilkendegivelse. Trafik- og Energiministeriet har vicedirektør Anne Højer Simonsen fra Energistyrelsen som tilforordnet i GEUS´ bestyrelse og kender
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derfor til problemet om videreførelsen af GEUS´ myndighedsopgaver i
et evt. universitetsregi i forhold til Energistyrelsen, herunder varetagelse
af fortrolige data fra olieindustrien. Men problematikken har ikke været
drøftet med Energistyrelsen. Tilsvarende er GEUS´ varetagelse af opgaver for Udenrigsministeriet/ Videnskabsministeriet vedr. kontinentalsokkelundersøgelserne i et evt. universitetsregi heller ikke blevet
drøftet.
Hvad GEUS´ Grønlands-opgaver angår, foreligger der mig bekendt
endnu ikke noget svar fra Statsministeren på henvendelsen fra Landsstyreformand Hans Enoksen. Jeg mener på linie med Landsstyreformanden, at Grønlands Hjemmestyre bør inddrages, før der træffes
beslutning om GEUS’ fremtid.

Med venlig hilsen
Per Buch Andreasen
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