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Petersen, Ellen Lerch Høj Arnskjold.
Pr. Telefon:
Gert Mulvad (Reykjavik), Gitte Tronheim og
Pauline Knudsen (København).
Ilaassinnaannani nalunaartoq Carl Egede Bøggild
Afbud fra Carl Egede Bøggild
Sten Lund forskningskoordinator
1) Tikilluaqqusineq / Velkomst: Naalakkersuisoq Nick Nielsen:
Indledning: Mikael Kristensen Departementschef
Mødeleder Minik Rosing
Naalakkersuisoq Nick Nielsen Bød Rådet velkommen, præsenterede
gennem slideshow tanker og forventninger omkring forskning og
forskningsråd.
Hundeslæde - der repræsenterer samarbejde og kommunikation
mellem kusk og hunde. I overført betydning samarbejde og forståelse
mellem Rådet, Naalakkersuisut og øvrige interessenter. Retning af
hundeslæde, repræsenterer forskningsstrategi der skal give
ñngerpeg om forskningens rolle i fremtiden.
Frimærke 2. styrehus, Udgivet ifm. indførelse af Hjemmestyre 1979.
Udsyn fra styrehuset, fremtiden.
Frimærke 3, Selvstyrets indførelse 2009, fjeld og mange ñgurer.
Mangfoldigt samfund og forskning, mangefarvet og dynamisk, i
bevægelse i takt med samfundet.
Frimærke 4, forskning som medvirker til at binde bånd på globalt
plan, set i lyset af klimaændringer, Forskning omkring relationer i
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2)
3)
4)
5)
samfundet styrke fællesskabsfølelsen, samfundsforskning, mere
ligevægt indenfor forsk. forskningsområder,
Rådgive Naalakkersuisut men også formidling udadtil, og udbygge
relationer til det omgivende samfund.
Kultur og sprog afgørende betydning i samfundet, 29/5 toppen af Mt.
Everest, ikke nødvendigvis stor økonomi og være den bedste, men
god samarbejde med lokale, forudsætning for at løse store
udfordringer.
MR: Hundespand alles kamp mod alle, men har samme mål med en
Naalagaq (slædekusk).
Forskning med til at:
i. Udbygge det grl. samfund,
ii. Udfylde behov for viden og bidrage til den
internationale forskningsverden.
Rådsmedlemmer der er til for at løse samlet mål ud fra lovens
målsætninger. Klare rammer omkring habilitets spørgsmål vil være
afgørende for Rådets virke.
Ilaasortanik Ilisarititsineq / Præsentation af medlemmer:
Runde med præsentation, samt brev fra Carl Egede Bøggild.
Ullormut oqaluuserisassap akuersissutigineqarnera / Godkendelse af
dagsorden:
i. Budget sat som pkt. 11, af praktiske årsager.
ii. Godkendt
Siunnersuisoqatigiit inissitsinernerat/ Konstituering:
Gitte Trondheim udnævnt som næstformand.
Siunnersuisoqatigiit suleriaasissaat / Rådets Forretningsorden:
IIKNN juridiske funktion ved Claus Kleemann og Lena Bhakti
Marcussen Petersen præsenterede forskellige modeller.
Forretningsorden et organ for mødevirksomhed, enten i form af formel
regel el. Rådet selv beslutter. Naalakkersuisut godkender den
vedtagne forretningsorden.
Flg. delelementer kan indarbejdes: Mødeatholdelse, frekvens, referat,
sekretariatsfunktion, habilitet og tavshedspligt.
Varsler og åbenhed omkring møder m.v.
Præcisere kompetence fordeling, ml. sekretariat og Rådet.
Op til Rådet iht. § 18,
Dept. Villig til at bistå med oprettelse af forretningsorden, ren

formandskab eller forretningsudvalg.
MR: Dept. i samarbejde med Rådet, laver udkast til skriftlig høring og
godkendelse inden næste møde. Fast udvalg bemyndiges til at træffe
beslutninger, evt. formandskab (Formand og næstformand) som
forretningsudvalg.
Habilitetsspørgsmål, Institutionelle habilitet meget lidt operationel i grl.
Samfund, dermed ikke anbefalelsesværdig.
Ved gennemgang af ansøgninger, beskrive tilknytning ift. enkelte
ansøgninger.
Forretningsorden og habilitetsspørgsmål skal være fuldt offentligt.
Beslutningsreferat som godkendes skriftligt, skal være offentligt
tilgængeligt.
6) Qinnuteqaatit ilisimatusarnermut atugassanut qinnuteqaatit / Behandling af
ansøgninger til støtte om forskningsfremme:
Kvalitet vigtigt element, deltinansiering mulig, afslag med begrundelse
for afslag.
Forskning ift. Forvaltnings funktion el. grundforskning,
samfundsmæssig værdig. Støtte til rejser og uddannelse, udgifter til
forvaltning og administration, bliver ikke kategoriseret som forskning.
Næste opslag vigtige elementer i ansøgningen medtages som
supplerende oplysninger.
7) Nordforsk-imi Nunarput sinnerlugu ilaasortaatitassaq / Grl.s repr. til Nordforsk
som observatør:
Rådet indstiller Tine Pars Indstilles til at forsætte som observatør, til
Departementet.
8) Siunnersuisoqatigiini Siunissami suliassai / Rådets fremtidige opgaver:
Rådets egen opfattelse af dets virke ift. Naalakkersuisut, som
rådgivende organ.
Rådets indstilling om etiske spørgsmål tages op til diskussion.
Rådets virke skal have strategisk tilgang, være opmærksom på Impact
Benefit Agreement ift. Forskellige samarbejdsaftaler, forsøge at få
overblik over hvor der er huller ift. Forskningsmidler.
Int. organisationer, funktion at se kritisk på forskellige fora indenfor
arktisk forskning, dermed indgå i de rigtige fora set ift. Grønlandsk
perspektiv.
Rådet skal have god fornemmelse af Rådets spillepartnere, ikke kun til
forskningsinstitutioner. Forventningsafstemning skal betragtes som et
vigtigt del i Rådets virke.

Greenland Business kontaktes for evt. samarbejde omkring nogle
emner der varetages gennem GB's resultatkontrakt.
Ansvarsfordeling råstof og forskning, forskningsdata tilhørsforhold,
forskningstilladelser og ejerskab af data, tages op til afklarende
diskussion.
Uklarheder omkring råstoffer, kan tages op i Rådet, og gives videre til
rette myndigheder.
Retningslinjer om støtte til forskningsmidler samt bevilling til Ph.d.
studium.
Faglig vurdering af Ph.d., kan lægges under Rådets regi, samt
efterfølgende prioritering, henlægge, indstille efter første behandling af
Ph.d. ansøgninger. Det frie forskningsråd i Danmark spørges om råd
ved behov.
9) Siunnersuisoqatigiit sulinissaat pillugu isumasioqatigiissitsiniisaq
isummerligalugu / Drøftelse af seminar omkring Rådets virke:
Departementet forbereder i samarbejde med Rådet, om model for
seminar samt hvornår det kan afholdes. Det er hensigten at seminaret
afholdes i efteråret 2014.
10) Allaffeqarlimmik pilersitsinissaq / Oprettelse af sekretariatsfunktion:
Rådet vægter forholdsvis tæt tilknytning til Departementet for
Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling højt, derfor naturligt at
sekretariatsfunktionen etableres i tæt samarbejde mellem
Departementet og Rådet.
11) Aningaasatigut missingersuutissat / Forslag til Budget:
Budgettet fastsættes iht. Finansloven
12) Tamalaat/ Evt.
Tidspunkt for næste møde 2. el. 3. sep. 2014.

