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Deltagere: Minik Rosing, Carl Egede Bøggild deltog via Skype, Gitte Trondheim, Dorte
Petersen, Ellen Arnskjold, Ole Geertzen, Pauline Knudsen, Najaaraq Paniula, Sten
Lund, Steen Jeppson
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Email: iiknn@nanoq.gl
www.nanoq.gl

Godkendelse af dagsorden
Blev godkent.
Godkendelse af referat
Der var enkelte kommentarer fra Dorte P. og Ellen A. vedrørende referat fra 09-12-204
Ad 3 “Det skal endvidere undersøges om ubrugte Råds midler kan overføres til næste
års års regnskab? Men det fremgik at dette ikke kan lade sig gøre.
Meddelelser, orienteringssager
Sten Lund kom ind på de samarbejdssamtaler der er blevet foretaget i forbindelse med
forskning. P.g.a. den stigende forskningsaktivitet i Arktis og i Grønland har det ført til
flere og flere henvendelser udefra, ligesom forespørgsler fra Kineserne, Japanernes
side m.h.t. oprettelse af forskningsstationer i Grønland. Dertil er det vigtigt at få
afdækket og tydeliggjort Grønlands interesser, men samtidig også bibeholde kontakten
med interessenter udefra.
Sten udsender et udkast. M.h.t. udenlandske staters ønsker om oprettelse af
forskningsstation, spurgte Ole G. Om dette var en god idé? Sten L. Så det også som
vigtigt at finde ud af hvad andre involverede indenfor området synes om tanken m.h.t.
oprettelse af forskningsstation.
Carl E.B. nævnte muligheden at man kunne få foretaget en Impact analyse.
Najaaraq P. Kom ind på samarbejdsmulighederne, og afslutningsvis nævnte Minik R., at
rådet gerne ville informeres fra Departementet.
Ellen A. Kom ind på Labradorsamarbejdet og Najaaraq P. Informerede også om
Greenland Business, kommercialisering af forskning, og ikke mindst nyttiggørelse af
forskning i Grønland.
Diskussion om forskningsstrategi
Minik R. Indledte med at fortælle kort om forskningsstrategiens indhold, og nævnte også
at der ville blive arrangeret et møde med ministeren Nivi Olsen om forskningsstrategien,
og for at høre om hendes holdninger til dette.
Registreringspligten til forskning i Grønland blev også diskuteret og ideen at tale med
politikerne om det. “Som forsker har man pligt til at udføre forskningsarbejdet”.
Carl E.B. nævnte hjemmesiden Iserfik og “hoppe på vognen”, og få lavet statistik på
forskningsaktivitet.
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Minik R. At disse forhold også kunne komme med i databasen.
Ole G. Stillede i denne sammenhæng spørgsmålet om forskere skulle lade sig registrere
og angående deres forskning. Dertil svarede Minik R., at man skal registrere sig.
Gisdatabase blev også nævnt, og ellers blev der enighed om at få et par dage til
strategien og løbende og efter behov justere på forskningsstrategien.
Ellen spurgte til hvilken funktion afsnittet om Sekretariatsbetjening i forskningsstrategien
havde.
Videnskabsetisk udvalg
Punktet om at få overflyttet Videnskabsetisk udvalg til Grønlands Forskningsråd blev
taget op på mødet hvor forretningsorden er blevet indsendt af Gert M., men der var
ingen yderligere kommentarer fra mødedeltagerne.
Behandling af ansøgninger
Behandling og vurdering af ansøgningerne blev gennemgået. Se bilag om
Forskningsfremme – Indkomne ansøgninger 2015 Udlodninger.
Budgetopfølgning / Årsrapport
Årsbudget og Årsrapport for 2014 skal udarbejdes i samarbejde med Minik R. Steen
J.laver et udkast.
Sekretariatsfunktion
Steen J. Kom kort ind på forskningssekretariatets kommende arbejdsopgaver og planer
for 2015, bl.a etablering af hjemmeside, oprettelse af database, skabelse af netværk
mellem andre råd, universiteter, forskerkredse m.v.
Forskningssekretariatet har endnu ikke et permanent kontor med adresse, og derfor
tilstræbes det at der snarligt findes en løsning på dette i samarbejde med
Departementet.
Eventuelt
Carl E.B. kom ind på Dansk Polarforskningsdag hvor Forskningsrådet vil være
medarrangør. Ellen A. Informerede om at hun sidder med i en styregruppe for
polarforskerkonference som skal foregå i december.
Næste møde bliver til sommer 29.-30. Juni hvor ErhvervsPhD ansøgninger vil blive
behandlet.
Backup vil være og foreslået 7. September om eftermiddagen. Og evt. få lavet et
aftenmøde med offentligheden og få præsenteret Forskningsstrategien.
Andre emner til aftenmødet skal findes.
Carl E.B. kom med et punkt til drøftelse ved næste møde. Hvordan styrker vi
innovationsforskning.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen
Steen Jeppson Ref., Marts 2015 [Navn 2]
Toqq/direkte 34[Tlfnr.]
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