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Siunnersuisoqatigiinni Allatsi / Forskningsrådssekretær Arnajaaq Lynge.

Sammisat / Emner

Opdatering af formanden
-

Rapport om ekskursionen i Savalimmiut

-

Referat og rådgivningsbrev til Naalakkersuisut om Piniariarneq

-

Forberedelse af ekskursionen i Akilineq

-

Årsrapport

Afklaring om forskellige ting vedr. Rådsarbejdet
-

Inatsisartutlov nr. 5 af 29. november 2013 om forskningsrådgivning og bevilling af
forskningsmidler gennemgås

Forslag til ændring af driften i Grønlands Forskningsråd, ift. realisering af formålene og Rådets
opgaver i Inatsisartutlov nr. 5 af 29. november 2013 om forskningsrådgivning og bevilling af
forskningsmidler:

-

Sidste fredag i September: Research Night i hele Europa

-

Der er behov for sikring og forankring af viden, og derfor også skal have flere ansatte i
Sekretariatet


En jurist, der kan behandle sager



En journalist, der kan formidle



En direktør, der kan køre forretningen



En sekretær der udfører det administrative arbejde


Sekretæren sørger for alle de ting som de ovenstående sørger for.



I Selvstyret er der jurister, direktør, tolk, webredaktør, men
sekretæren udfører det hele, for de har selv travlt med deres eget
arbejde og hører under Selvstyret.


-

-

Vi hører under igen steder, for det er et selvstændigt organ.

Der er også behov for bedre


journalisering



sagsbehandling



bevillingsmetoder

Budget og driften af Rådet


I samme sammenhæng, skal der gøres tydeligt og klart, at der faktisk ikke er
penge nok til selve driften af Rådet.



Det kræver en sekretær, en jurist, en formidler/journalist, en direktør som
varetager deres respektive områder.



Sekretæren kan ikke gennemføre målene alene.



Det betyder, at direktøren skal udføre visse opgaver, departementets jurister
skal behandle alle juridiske opgaver, webredaktøren skal lave hjemmesiden
sammen med andre formidlingsarbejde, hvor sekretæren udfører de praktiske.



Men, det er ikke sådan. Fordi Rådet er et separat råd, uafhængigt råd, som
ikke skal bruge departementets ansatte. Bevillingen er til for at drive
forretningen, men bevillingen er ikke nok.

-

Direktøren skal holde møder med grønlandske forskningsinstitutioner, forskningsprojekt
ejere, forskere, deltage i fora, drive forretningen. Have kontakt med medlemmerne,
politikerne/Ministrene, samfundet, være et face ud ad til mv.. Notere Selvstyret om arbejdet,
forskningen mv.

-

Journalisten skal sørge for formidlingen, hjemmesiden, Nyhedsbreve, Årsrapporten, have
kontakt med medierne, sørge for al forskning formidles til samfundet, reklame/annoncer,
deltagelse i fora sammen med direktøren.

-

Sekretæren skal lave det praktiske, for eksempel lave statistik, sende breve/mails, sørge for
telefonen, servicere de andre ansatte og medlemmerne i Rådet, indkøb, forberede
møder/konferencer/foredrag og rejser.

-

-

Økonomi, jura og tolkefunktion


Mht. økonomien er der lavet en service aftale med departementet.



Mht. juristen, kan man bruge departements jurister.



Tolkefunktionen bruges også.

Bevillingen kan hentes udefra udover Selvstyret, aktieindehavere, hvis muligt gennem EU
aftale.

-

Forslag til ændring af bevillingsmetoderne (kontrakter) for at opnå formålene
(Forskningsfremme og PhD / PostDoc forskningsprojekter)

