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Emne

Peqataasut: Gitte Trondheim,
Carl Egede Bøggild, Dorthe
Petersen, Gert Mulvad, Ellen
Lerch Arnskjold, Pauline
Knudsen, Sten Lund, Steen
Jeppson
Deltagere

Najuutinngitsut: Minik Rosing
(deltog via telefon), Ole GeertzHansen, Najaaraq Paniula
Fraværende
Ataatsimiinnermik
imaqarniliortoq:
Referent

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Steen Jeppson

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Meddelelser, orienteringssager
Orientering fra Departementet
Behandling af ansøgninger
Fremdrift fra enkelte projekter (forskningsfremme) med spot
Forskningsfremme, kriterier. Departementets hjemmeside
Hensættelse af uforbrugte midler i årsbudget
Årsrapport, årsbudget
Forretningsorden
Statistik over ansøgninger
Evt.

1) Dagsorden blev godkendt
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Mødet blev forsinket indledt da det tog lang tid med at få oprettet Skype forbindelse
til Minik Rosing, og da det ikke lykkedes deltog Minik via telefon. Teknikken skal der
så vidt som muligt være styr på fremover.
2) Som kommentar til referatet pkt. 4 Udstedelse af forskningstilladelser,
erkendte Steen Jeppson, at han og Sten Lund endnu ikke havde afsat tid til at
lave et oplæg m.h.t. registrering af forskningsaktiviteter. Der bliver udarbejdet et
oplæg senere og inden næste forskningsrådsmøde. Til pkt. 8 Fristen for
indsendelse af PhD ansøgninger er 1. oktober, blev påpeget af Gitte
Trondheim, og bliver rettet til Fristen for indsendelse af ansøgninger til
Forskningsfremme er 1. Oktober. Ellers blev referatet godkendt.
3) Under meddelelser og orienteringssager kom Steen Jeppson ind på status
m.h.t. Forskningsrådets hjemmeside. Den er under udarbejdelse i samarbejde
med Astrid Maria Spring Öberg fra Departementet (IKIIN), og bliver færdiggjort
inden årets udgang.
Logo konkurrence: Der skal laves en logokonkurrence for Forskningsrådet og
når logo’et er udvalgt skal det sættes på hjemmesiden. Steen Jeppson laver et
udkast til en logokonkurrence.

Gert Mulvad oplyste at der havde været afholdt et Phd. Kursus i Arktisk
Sundhedsforskning i begyndelsen af oktober 2015, afholdt i Nuuk og
tilrettelagt af Grønlands Center for Sundhedsforskning ved Institut for
Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik.
Gert Mulvad er blevet udnævnt til æresdoktor ved Ilisimatusarfik’s Årsfest 25/92015.
Sten Lund informerede besøg af kinesere og japanere tilbage i begyndelsen af
september
og
midten
af
september
vedrørende
etablering
af
forskningsstationer.
4) Orientering fra Departementet (IKIIN) af Sten Lund skete under
meddelelser/orienteringssager.
5) Behandling af ansøgninger. Der blev udtrykt ønske om at ansøgerliste med
ansøgte beløb m.v., bliver skrevet i et Exel-ark, så udregninger direkte også kan
udføres. Dette vil Steen Jeppson sørge for.
22 ansøgere til puljen til Forskningsfremme blev gennemgået og taget stilling til,
hvor udelukkelsesmetoden blev anvendt. Efter enighed nåede Rådet frem til at
støtte 7 følgende projekter indenfor Naturvidenskab og Samfundsvidenskab for
et samlede beløb på 499.000.-

Nr Projekt leder

Projekt titel

Bevilling Naturvidenskabelig
retning

1

Aili Lage Labansen Arbejdsplads:
Pinngortitaleriffik

Lokalviden om
30.000
polarlomvie 2016

Naturvidenskab

2

Jakob Abermann –

Rock glacier
occurrence in

Naturvidenskab

100.000

2

Arb. ASIAQ

Godthåbsfjord

3

Martin Emil Blicher –
Arb.
Pinngortitaleriffik

Initiating North
Atlantic Benthos
Monitoring
(INAMon)

85.000

Naturvidenskab

4

Rasmus Berg Holm –
Arb.
Pinngortitaleriffik

Oprindelse af
unge torsk

100.000

Naturvidenskab

5

Stefan Wacker – Arb.
ASIAQ

OceanAtmosphere
coupling in the
inner part of
Godthåbsfjord

100.000

Naturvidenskab

6

Gitte Trondheim –
Arb. Ilisimatusarfik

Den lokale
grønlandske
opfattelse, viden
og erfaring
omkring
graviditet og
familieforøgelse i
Kullorsuaq

80.000

Samfundsvidenskab

7

Klaus Georg Hansen – Forskellige
Arb.
diskursers,
Finansdepartementet styreformers og
legitimiteters
betydning for
den gradvist
øgede
demokratisering
i Grønland
gennem de
seneste 150 år

4.000

Samfundsvidenskab

Efter behandlingen af ansøgninger til Forskningsfremme blev der diskuteret hvorledes
man fremover kunne få industrien til at støtte forskningen i Grønland. Det blev bl.a
nævnt at Forskningsrådet kunne komme med en henstilling om afsætning af midler til
forskning overfor industrien. F.eks også til Naalakkersuisut om øgning af budgettet,
større andel til forskning. Der skal noget måling til og regnes på det.
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I Forskningsrådets strategi er målet fremover 1% af BNP til forskning. Der blev enighed
om at Forskningsrådet kommer med et oplæg, men tidspunkt er endnu ikke fastlagt.
Der var ligeledes en diskussion om de midler fra Forskningsfremme der gives til
Naturvidenskab, da de ved de seneste bevillinger udgør den største andel som får
midlerne.
6) Fremdrift fra enkelte projekter. (Carl Egede Bøggild’s forslag). Der blev under
mødet enighed om at stille klare krav til ansøgerne m.h.t. fremdrift i deres
projekt efter at de har modtaget svarbrev om bevilling. I svarprocedúren
fremgår aflæggelse af regnskab indenfor en tidshorisont, og når dette ikke er
blevet oplyst, skal forskningssekretariatet oplyse om dette til ansøgeren. Indtil
nu har vi ikke overblik over hvad Rådet har givet bevilling til og om midlerne
bliver brugt, og derfor er intentionen nu, at få udarbejdet et Exel ark med
bevillinger/regnskab i forbindelse med forskningsfremdrift. Ligeledes blev det
foreslået, at Forskningsrådets initiativ bliver at lave populærvidenskabelig
formidling. Rådet laver en vejledning i forbindelse med kommende
ansøgninger med billede og krav om mellem 200-400 ord i en
projektbeskrivelse og med illustration. Carl Egede Bøggild vil gerne være med
til at udforme dette.
7) Forskningsfremme kriterier på Dep. Hjemmeside. Udkastet om kriterierne til
Forskningsfremme ansøgninger på Departementets hjemmeside har Sten Lund
indenfor den seneste tid fremsendt til Forskningsrådet og forskningsenheden,
og blev diskuteret under mødet. Dorthe Petersen vil arbejde videre med det og
lave et udkast. Pulje C blev i denne sammenhæng også nævnt, og et ønske om
at informationer om Pulje C også kommer på Forskningsrådets hjemmeside. Et
spørgsmål opstod også under diskussionen, om Forskningsrådet fremover
kunne råde noget af Pulje C. I den sammenhæng blev det besluttet at invitere
Kim Larsen fra Departementet (IKIIN) som står for uddeling af midler fra Pulje
C, ved næste forskningsrådsmøde og bede ham om at komme med et oplæg.
8) Hensættelse af uforbrugte midler. I årsbudgettet 2014 for Forskningsrådet var
der ved årets udgang et årsresultat på 536.841.- Hvis man havde været bevidst
om at det var muligt at overføre restbeløbet til årsbudgettet for 2015, kunne
Rådet have haft dette beløb til rådighed i år. For at dette ikke skal gentage sig i
2016, blev der enighed om at Forskningsrådet kommer med en anbefaling til
Naalakkersuisut om overførsel af uforbrugte midler fra Finansloven for 2016,
som så først v il være til rådighed i 2017. Denne anbefaling skal indsendes
inden 3. behandlingen af finansloven. Steen Jeppson (efterfølgende Steen J.)
laver et udkast til en anbefaling.
Der kom ligeledes ideer til hvad uforbrugte midler kunne anvendes til, bl.a
sende en undersøgelse til Grønlands Statistik om et specifikt emne. Men et er
hvad vi kan forvente fremover af tiltag der kunne arbejdes videre på, f.eks
afholdelse af årlige seminarer eller workshop så bevillingen så vidt som muligt
bliver anvendt. Steen J. udformer udkast til anbefaling til Naalakkersuisut. I
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sammenhæng med punktet og sekretariatets funktion, laver Steen J. en
oversigt over hans arbejdsområder.
9) Forskningsrådets årsrapport og årsbudget. Steen J. fremlagde og gennemgik
årsrapporten. Som kommentar til årsrapporten nævnte Gert Mulvad at det er
oplagt at PhD uddelinger kommer med i årsrapporten. For at opnå en mere
præsentabel rapport, vil Rådet fremover arbejde mod en populær
forskningsrapport. Når tilføjelserne og evt. rettelser er sket i årsrapporten, vil
den blive rundsendt til Rådet til godkendelse, og efterfølgende blive sendt til
Naalakkersuisut.
Årsbudgettet for 2014 blev også fremlagt, og den første af sin art efter
Forskningsrådets etablering. Ved årets udgang var der et årsresultat på 536.841,og igen i år kan Rådet forvente et vis overskud, så i den kommende tid skal Rådet
finde tiltag til hvorledes de resterende midler kan anvendes. Steen J. sender status
på årsbudgettet for 2015 senere. Hvad har Rådet brugt, og hvor meget er der
tilbage.
10) Forretningsorden for Forskningsrådet rundsendes til endelig godkendelse, og
efterfølgende underskrives af samtlige rådsmedlemmer.
11) Statistik. Steen J. er så småt gået i gang med at lave statistik og kom med et
eksempel på mødet med hvilke videnskabelige områder vi modtager flest
ansøgninger fra. Men det blev bl.a udtrykt at Rådet er mere interesseret i at få
vished, statistik om der er gengangere m.h.t. modtaget ansøgninger fra forrige
år, hvad har man støttet, en oversigt m.v. Et format til statistik vil blive
udformet.
12) Evt. Ellen Lerch Arnskjold informerede om sin rundrejse i Grønland med (lidt
flere oplysninger skal tilføjes), og ligeledes om Vækstfonden. Ellen kom også
ind på Den årlige Polarforsker konference som i år afholdes 3-4. december på
Aalborg Universitet med temaet ’Vidensbidrag til Bæredygtig erhvervsudvikling
i Grønland’. Ellen sidder med i styregruppen. Sten Lund havde allieret sig med
nogle PhD studerende. M.h.t. internationalt samarbejde og hvor
Forskningsrådet også kunne profilere sig, nævnte Carl Egede Bøggild Nordisk
Råd, Færøsk Forskningsråd, Rådet for Nordisk Forskningssamarbejde. Steen J.
vil undersøge disse muligheder.
Afsluttende faldt snakken på forberedelsen af det offentlige møde om aften på
Ilimmarfik hvor forskningsstrategien ville blive præsenteret. Hvordan
rollefordelingen skulle være. Det samme skete m.h.t. innovationsseminaret
den efterfølgende dag onsdag den 21. oktober 2015.
Afslutningsvis nåede man ikke frem til hvornår afholdelse af næste
forskningsrådsmøde skulle finde sted. Næste frist for indsendelse af
ansøgninger til forskningsfremme er 1. marts, og mødet kunne måske ske
omkring 14 dage efter. Jeg sender en ”føler” ud når vi kommet ind i det nye år,
eller kom evt. med forslag inden.
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Venlig hilsen,
Steen R. Jeppson
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