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Referat 
Dato: 

Tirsdag, den 26. september, 2017.  
Kl. 13.00-16.00 
 
Sted: 
Grønlands Naturinstitut 
 
Deltagere: 

Formand Josephine Nymand, Medlemmer 
Lotte Frank Kirkegaard, Gert Mulvad, 
Inge Høst Seiding og Daniel Thorleifsen fra 
Grønlands Forskningsråd; Sekretær Arnajaaq 
Lynge fra Sekretariatet i Grønlands 
Forskningsråd. 
 
Deltager online: 
Medlemmer Thomas Ingemann-Nielsen 

 
 
Emner og baggrund: 

1) Forberedelsesmøde for miniseminaret om Forskningshub i Grønland (vært: Grønlands 
Naturinstitut): 

Hvad skal Rådet have ud af (endnu) et møde om et hub, med de samme aktører som sidst? (Seminar 
om Forskningsstrategi, Forskning i Centrum, samt Hindsgavl III). 
Workshoppen er tænkt som en fortsættelse af miniseminaret i maj md. 2017. Skal Rådet, på 
nuværende tidspunkt, være mere konkrete mht. et Hub i Grønland, eller skal Rådet afvente 
Forskningsenhedens arbejde med Ministeriet i Danmark? 
 

2) Iht. referatet 170317 (fra det tidligere Råd) står der: 
 
 
”Beslutninger: 

• Rådet skal have kigget på evalueringskriterierne i forhold til ansøgning og udbygge skemaet 
så emner m.m. kommer med i skemaet. 

• Som minimumskrav skal der knyttes en vejleder / bivejleder med fra grønlandske 
forskningsinstitutioner til PhD og PostDoc ansøgningerne. 

• Til Rådets efterårsseminar skal vejledere for PhD’er tages op som en tema, ligeledes skal 
det til samme arrangement diskuteres hvad man gør for at fremme PhD rekrutteringen. 

• Adgang til artikeldatabase skal søges at blive samfinansieret med andre 
forskningsinstitutioner. 

• Invitere i god tid til workshop om ’den gode ansøgning’. Hvert år skal Rådet holde et møde 
med potentielle ansøgere (efteråret). 

• Der skal laves nogle guidelines (vejledning) og lokalbefolkningen skal inddrages. Forskning 
er en industri, derfor skal mange som muligt involveres. Det behøves ikke at være super 
akademisk det hele, det vigtige er at man opbygger kompetencer lokalt og for unge 
mennesker. 

• Institutioner skal i deres støtteerklæringer til PhD og PostDoc ansøgninger, skrive hvilke 
nytte det har for institutionen.” 

 
Der skal besluttes om man vil holde et miniseminar om Forskningshub (igen) og om man vil følge 
op på det gamle Råds beslutning om emnet, nemlig fremme af PhD og PostDoc rekrutteringen (WS: 
‘Den gode ansøgning’) 
 



 

2 
 

Program 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
a. Forskningshub i Grønland 

2. Orientering Rådets medlemmer og Sekretariatet 
a. Formand Josephine Nymand fremlægger oplæg til næste ekstraordinære møde 
b. Sekretær Arnajaaq Lynge fremlægger budget 

3. Rådets arbejde ifm. Hub og indkomne forslag 
a. Miniseminar om Forskningshub 
b. Opfølgende arbejde (‘Den gode ansøgning’) 

4. Fastsættelse af næste ekstraordinære møde og evt. miniseminaret 
a. Flest stemmer: 17., 18. og 19. oktober 

5. Evt. 
 
 
 
Beslutninger 
 
Ad. 1. a. 

• Forskningshub arbejdet er dansk, placeret i Grønland. Der er ingen parallel aktion, og derfor 
må Rådet afvente det danske beslutning om, der skal dannes et Forskningshub. Dog skal 
Rådet finde ud af, hvis Forskningshub bliver en realitet, hvorvidt Grønlands Forskningsråd 
kan bidrage med. 

 
 
Ad. 2. a. 
Behov for strategi for Rådet for de næste 4 år, derfor skal der afholdes endnu et ekstraordinære 
møde i november, 2017. 
 
 
Ad. 2. b. 
Der er 2 bevillinger som ikke er gået igennem i 2016, derfor er bevillingskontoen kun på ca. 
363.912,56kr. Sekretæren har fået mundtligt besked om, at man kan have overtræk på 
bevillingskontoen, hvor der forklares skriftligt hvorfor der er overtræk pga det overnævnte problem. 
Sekretæren skal bede Økonomiafdelingen om at komme med en skriftlig udredning af problemet i 
samarbejde med Økonomiafdelingen.  
 
 
Ad. 3. a. 
Grønlands Naturinstitut vil gerne være vært for det næste miniseminar i år 2018. 
 
 
Ad. 3.b. 
Der skal ikke være et miniseminar i efteråret 2017, dog skal man have disse underemner til 
diskussionen om Strategi for Grønlands Forskningsråd i den anden del af det ekstraordinære møde:  
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• ’Den gode ansøgning’ 
 

• Kriterier og evalueringer for Forskningsfremme og PhD og PostDoc ansøgninger: 
- De norske forskningsråd dækker over alle forskningsområder, hvorimod Rådet 

kun dækker Forskningsfremme og Phd og PostDoc evalueringer. 
- Pulje C: forskningsrelaterede ansøgninger burde man evaluere, det samme med 

andre puljer, der har noget med forskning. Man vil gerne tage emnet op igen. 
- Der skal uddelegeres opgaver, hvor nogle af medlemmerne skal fremlægge om 

emnerne  
 

• For at kunne opfylde alle de formål, der står i Inatsisartutlov, er der behov for flere ansatte i 
Sekretariatet. 

 
 
Ad. 4.a. 
Der blev besluttet at den anden del af det næste ekstraordinære møde skal foregå torsdag den 16. 
november, 2017, kl. 9.00-16.00. 
 
Det oprindelige formål med mødet var om vi skulle afklare om vi ville holde et bredt møde omkring 
udvikling af en hub i Grønland. Der blev en blandet diskussion om flere emner. Nedenstående er 
efter nogle af de konklusioner der kom ud af mødet. 
 
 
Forsknings HUB – status 
 

• Vi skal ikke holde endnu et møde om hubbet.  
 

• Vi afventer henvendelse fra Forskningsenheden og/eller det danske uddannelses- og 
forskningsministerium (UFM) dog med tanke på om Grønland kan være med i en 
arbejdsgruppe. Kan vi være/blive høringspart i løbet af processen? 

Oplæg til finansloven for 2019 skal være klar 1. marts 2018. Det er derfor vigtigt at kunne 
handle hurtigt ved henvendelser. 

 
 
Strategi-diskussion 
 

• Udarbejdelse af en forskningsstrategi for Rådet og afklaring af dens indhold i forhold til 
Naalakkersuisuts forskningsstrategi som er under udarbejdelse. 
 

• Vi skal udarbejde en strategi for vores arbejde de næste 3 år med prioriteringer og evt. 
indsatsområder. Skal vi arbejde i hovedområder eller skal det være en åben invitation? 

• Rådets rolle som rådgiver og sparringspartner for forskningsenheden/departementet.  
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Emner: 
 

• Vi skal have en oversigt over alle de midler der uddeles i de forskellige departementer og 
evt. også andre? Hvad skal/kan rådets rolle evt. være i forbindelse med uddeling af 
’eksterne’ midler? 
 

• Vi skal være høringspart på alle forskningsrelaterede emner, der kommer op i Selvstyret. 
• Arbejde for at der hvert 2. år bliver en fælles forskningsdag/seminar med alle relevante 

institutioner i Grønland (evt. også DK?). Det skal på skift afholdes af de forskellige 
institutioner. Dette seminar skal være tematiseret. Kan være spørgsmål om 
barrierer/samarbejde på tværs internt/eksternt. 

 
Økonomi 
Der er et underskud på uddelingskonto grundet rod i uddeling fra det tidligere råd. Det skal afklares 
hvordan vi sikre at vi kan uddele 500.000 kr. i den kommende runde. 
Der skal udarbejdes et budget for den kommende periode. 
 
 
 
 
 

Referenter: 
Sekretær Arnajaaq Lynge 

Sekretariatet for Grønlands Forskningsråd 
 

Formand Josephine Nymand 
Grønlands Forskningsråd 

 
Næstformand Inge Høst Seiding 

Grønlands Forskningsråd 


