Beslutningsreferat af
Grønlands Forskningsråd møde den 7. september, 2016, kl. 09.00 – 16.00
Pinngortitaleriffik mødelokale.
Rådets medlemmer: Gitte Adler Reimer (forkvinde), Ole Gerts-Hansen, Gert Mulvad, Ellen
Lerch Høj Arnskjold, Pouline Knudsen, Dorthe Petersen.
Tilforordnet: Klaus Nygaard, Pinngortitaleriffik (Deltager på Pkt. 5.)
fg. sekretær/referent: Juaaka Lyberth.
AD.1

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt med den række følge, der var foreslået.
Godkendelse af sidste møde referat
Budget møde referat af 13. maj 2016, blev taget til efterretning.

Ad.2.
Ad.3.
-

Meddelelser fra forkvinden.

Opsummering af sekretariatets arbejde hen over sommeren, årsberetning, hjemmeside,
kampagne, forberedelser til rådets møder i september og oktober, foruden sekretariatets
daglige opgaver, tog Rådet til efterretning. Rådet udtrykte tilfredshed med sekretariatets
arbejde.

Ad.4.
-

Konstituering af forskningsrådet.

Rådets konstituerede sig ikke på mødet, idet meddelelsen om, at Naalakkersuisut har udpeget

professor Morten Meldgaard, Københavns Universitet og Ilisimatusarfik og Professor
Anne Merrild Hansen, leder for Forskningscentret for Arktisk Olie og Gas, Ilisimatusarfik
samt Lektor Aalborg Universitet, først kom efter mødets afslutning.
Behandling af Ph.d. og Post.doc ansøgninger.

Ad.5.
-

Klaus Nygaard, Pinngortitaleriffik, deltog. Rådet var opmærksomt på
inhabilitetsspørgsmålet, hvorfor enkelte af Rådets medlemmer samt Nygaard gik ud af
lokalet, når ansøgninger, hvori de er inhabile blev vurderet.

-

Af 17 ansøgninger fik følgende bevilling. Af disse fik følgende 2 Ph.d og 2 post.doc
stipendier:

-

Rebecca Berg, der vil undersøge sygdomme hos moskusokser, vildtsundhed og
sygdomssmitte fra vildt til tamdyr og mennesker. Ph.d.-projektet udføres ved
Københavns Universitet og Grønlands Naturinstitut.
Paneeraq Noahsen, der vil undersøge sygdomme i skjoldbruskkirtlen og autoimmunitet
hos den grønlandske befolkning. Ph.d.-projektet udføres ved Aalborg Universitet.
Lorenz Meire, der vil undersøge betydningen af afsmeltningen fra Indlandsisen for den
biogeokemiske sammensætning af vandet i grønlandske fjorde. Postdoc-projektet
udføres ved Grønlands Klimaforskningscenter.

-

-

Michael Lynge Pedersen, der vil undersøge forekomsten af diabetes i Grønland og
håndteringen af sygdommen i det grønlandske sundhedsvæsen. Post doc-projektet
udføres ved Grønlands Center for Sundhedsforskning og Ilisimatusarfik.

Det blev oplyst, at det er sidste gang, at ansøgningerne var til høring hos det Danske Frie
Forskningsråd. Fremover er det forskningsrådet alene, som vurderer ansøgningerne.
Rådet drøftede hvorledes den fremtidige evaluering skal foregå. Rådet fandt det hensigtsmæssigt, at
det hidtidige evalueringsskema bruges i tilpasset skema. Det foreslås, at hvert medlem laver sine
egne evalueringer ud fra eksisterende skema – som internt arbejdspapir. Rådets vurderinger af
ansøgningerne vil i fremtiden have udgangspunkt i ansøgerens faglige kompetence og faglige
niveau, tilknytning og relevans til det grønlandske samfund og projektets gennemførlighed.
Bedømmelser af de enkelte ansøgninger laves af hvert enkelt medlem og gennemgås i fælleskab på
mødet. Rådet er enigt om, at der kan hentes en ekstern ekspert bistand ved vurderingerne af de
enkelte ansøgninger, hvor det vurderes nødvendigt.
AD.6.

Behandling af ansøgere til stillingen som sekretær for Rådet.

-

-

AD.7.

Efter at have vurderet ansøgningerne, blev rådet enige om, at 2 ansøgere skal indkaldes til
personlig samtale. Idet forkvinden er på rejse, påtager Dorthe Petersen og Ellen Lerch Høj
Arnskjold ansættelses samtalerne. Juaaka Lyberth informerer de to ansøgere om at de vil
blive kontaktet til personlig samtale. Meddelelse til resterende ansøgere om, at stillingen
vil blive givet til anden side ventes der med indtil der er kommet afklaring om evt.
ansættelse er på plads.
Rådet fandt det hensigtsmæssigt, at fg. sekretær og kommende sekretær ’overlapper’
hinanden i oktober måned (såfremt vedkommende kan tiltræde stillingen i oktober) på
grund af forberedelserne til seminar og møde i oktober måned.

Evt.

-

Ad.8.

Rådet ønsker at komme med på hørings lister for relevante lovforslag. Juaaka sørger for
henvendelse des angående til de relevante instanser.
Rådets forkvinde er på feltarbejde frem til den 23. september.
Juaaka er på feltarbejde frem til den 21. september.

Næste møde.
-

Næste møde er i princippet den 18. oktober, hvor Rådets drøfter kommende seminar og
behandling at forskningsfremme ansøgninger den 19 og 20. oktober. Rådet blev enigt om,
at medlemmerne pr. e-mail skal fremsende input til forkvindens kommende fremlæggelse
på seminaret om Rådets vision af fremtidig forskningsstrategi. Skulle det vise sig behov for
fysisk møde, vil der blive indkald til det inden seminaret.

Møde forløb:
09.00 – 10.30: Pkt. 1, 2 og 5
10.30 – 10.45: Kaffepause
10.45 – 12.00: Pkt. 5 fortsat
12.15 - 13.00: Frokostpause
13.00 – 14.30: Pkt. 3, 4, 6 og 7
14.30 - 14.45: Kaffepause
14.45 – 16.00: Pkt. 6, 7 fortsat samt pkt. 8
Referent: Juaaka Lyberth (fg. Sekretær)
Rådets medlemmer:
Gitte Adler Reimer (forkvinde), Ole Gerts-Hansen, Gert Mulvad, Ellen Lerch Høj Arnskjold,

Pouline Knudsen, Dorthe Petersen.

