
 

 

 

Referat 
 
 
Dato: 
10. april 2018 
 
Sted: 
Grønlands Naturinstitut 
 
Emner: 
Behandling af ansøgninger til Forskningsfremme pulje I for 2018 og ph.d- og postdoc-stipendie 
ansøgninger 
 
Deltagere: 
Formand Josephine Nymand; medlemmer Morten Meldgaard, Gert Mulvad, Lotte Frank Kirkegaard, 
Daniel Thorleifsen, Thomas Ingeman-Nielsen og Gitte Adler Reimer i Grønlands Forskningsråd; 
sekretær Arnajaaq Lynge, Sekretariatet for Grønlands Forskningsråd; samt direktør Klaus Nygaard fra 
Grønlands Naturinstitut – GN. 
 
 
 
Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Protokolføring af referat 

a. Referat 191017 – og andre referater (iht. Forretningsorden, anses for godkendt, hvis der 
ikke inden 2 uger efter udsendelsen er modtaget indsigelser mod udkastet)  

3. Opfølgning på referat fra sidste ekstraordinære møde 
a. Referat 161117 

4. Orientering 
a. Rådets medlemmer (Fremlæggelse fra komitéerne) 
b. Sekretariatet (F2/Ny Finanslovskonto) 

5. Behandling af ansøgninger 
a. Forskningsfremme I 2018 bevillingsansøgninger 
b. Ph.d. og postdoc stipendie ansøgninger 

6. Budgetopfølgning 
7. Indkomne forslag til behandling 

a. Der er ikke indkommet forslag til formanden 
8. Fastsættelse af næste møde 

a. Behandling af Forskningsfremme II 2018 bevillingsansøgninger. 
b. Opfølgning på arbejde i Rådet 

9. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Beslutninger 
 
 
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
Ad. 2. Protokolføring af referat 

a. Referat 191017 – og andre referater (iht. Forretningsorden, anses for godkendt, hvis der 
ikke inden 2 uger efter udsendelsen er modtaget indsigelser mod udkastet)  

Alle tidligere referater blev godkendt og det blev besluttet at hvis man ikke to uger efter udsendelse af 
et referat havde indsendt bemærkninger, betragtes et referat som godkendt. Det blev yderligere 
besluttet at udkast til referat skal udsendes umiddelbart efter afholdelse af møde. 
 
 
Ad. 3. Opfølgning på referat fra sidste ekstraordinære møde 

b. Referat 161117 
Rådet vil gerne stadig selv kunne indstille en kandidat med de kompetencer som de mener mangler i 
Rådet. Sekretariatet har rykket departementet om, at de skal udpege et nyt medlem blandt de sidst 
indstillede. 
 
 
Ad. 4. Orientering 

c. Rådets medlemmer (Fremlæggelse fra komitéerne) 
Næstformand Inge Høst Seiding er desværre stoppet. Naalakk. skal udpege et nyt medlem men det er 
blevet forsinket, pga. udskrivelse af valget til den 24. april. Medlem Thomas Ingeman-Nielsen blev 
valgt som den nye næstformand. 
Der har været forespørgsel fra Asiaq om der kan udpeges et medlem fra Asiaq midt i en periode. 
Sekretæren oplyste at det ikke var muligt. Alle medlemmer skal være indstillet ved periodes start. 
  

d. Sekretariatet (F2/Ny Finanslovskonto) 
Formand Josephine Nymand gjorde status for F2-arbejdet. Processen med oprettelse af rådets 
medlemmer som brugere er i gang og der vil blive afholdt introduktionskurser når alle har fået en 
brugerprofil. 
Al dokumentdeling skal foregå via F2 når vi alle er oprettet. 
 
 
Ad. 5. Behandling af ansøgninger 

e. Forskningsfremme I 2018 bevillingsansøgninger 
Rådet mener der mangler innovation – nytænkning blandt ansøgningerne, samt samarbejde mellem 
institutioner. 
Rådet skal melde klart ud hvordan sekretæren skal formidle krav og kriterierne, bl.a. om hvad 
inklusion er, derfor skal der oprettes en Task force, som skal beskrive hvad inklusion er, og dernæst 
skal sekretæren formidle det på hjemmesiden og skrive det ind på ansøgningsblanketten. Der kan 
afholdes et seminar om inklusion, for Rådet skal kommunikere med forskere. 
Alle ansøgninger blev behandlet og prioriteret til indstilling for bevilling fra Forskningsfremme pulje I. 
  
 



 

 

 

 
f. Ph.d. og postdoc stipendie ansøgninger 

Alle ansøgninger blev behandlet og prioriteret i to runder. 
Efter den første behandlingsrunde deltog direktør Klaus Nygaard fra GN, hvor han gennemgik 
økonomien og grundlaget for uddeling af stipendierne. Derefter blev den sidste prioritering foretaget 
og det blev besluttet at Klaus Nygaard anmoder Grønlands Selvstyre om at kunne råde over det 
restbeløb, der står på stipendie-kontoen, således yderligere et stipendie kunne blive uddelt. 
Grønlands Naturinstitut sørger for opslag om ph.d.- og postdoc-stipendie ansøgningsrunden og 
fremover skal den indeholde emnerne ”opbygning og samarbejde”. 
Klaus Nygaard mener, det vil være bedst at samle puljer fra Grønland og Danmark til én pulje, hvilket 
vil være meget nemmere for administreringen af stipendierne. Fremover kan man for den grønlandske 
pulje ansøge delvis finansiering. 
 
 
Ad. 6. Budgetopfølgning 
Arnajaaq gennemgik excel-ark med opstillingen som den ser ud nu. I 2016 og 2017 havde Grønlands 
Forskningsråd samt Sekretariatet fælles konto med Forskningsenheden i IKIIN. Nu er der oprettet en 
separat konto 40.96.02, hvor Sekretariat nu kan holde styr på driften, samt komme med et budget som 
kun er for driften af Rådet og Sekretariatet i samarbejde med Rådet. Forskningsfremme bevillingen 
forbliver i konto 40.96.01. 
 
 
Ad. 7. Indkomne forslag til behandling 

g. Der er ikke indkommet forslag til formanden 
 
 
Ad. 8. Fastsættelse af næste møde 

h. Behandling af Forskningsfremme II 2018 bevillingsansøgninger. 
Mødet blev fastsat til oktober 2018, der skal oprettes doodle for fastsættelsen af datoen for 
behandlingen. 
 

i. Opfølgning på arbejde i Rådet 
Der blev ved sidste møde nedsat nogle arbejdsgrupper: 
 
Formandsskabet: 

- Sikring af arbejdet med procedurer og rammer 
- Beskrivelse af nye kriterier – Ny evalueringsskema 

 
Formanden: 

- Revidering af Forretningsorden / Formanden 
 

Næstformand Thomas Ingeman-Nielsen: 
- Beskrivelse af procedurer for behandling  

 
NIS: 

- Forskningsstrategi 
- Samarbejde med ARCUS 

 



 

 

 

 
NIS og Sekretariatet: 

- Seminar 2018 
 
Sekretariatet: 

- Linkedin og facebook /  
- Rapporteringsblanket for medlemmer efter deltagelse i møder og seminarer  

 
Ingen arbejdsgruppe: 

- Konkretisering af rådsarbejdet 
- Vedtægter / Ingen arbejdsgruppe 
- Forlængelse og rokering af rådsperiode 
- Større bevilling fra Grønlands Selvstyre til ph.d. og postdoc-stipendier 
- Større bevilling fra Grønlands Selvstyre til Forskningsfremme 
- Forslag til Inatsisartutlov om Videnskabsetisk Råd 
- Vurdering af Pulje C (forskningsrelaterede) 
- Fællesforskningsdag / - seminar hvert 2. år 
 

Der var pt ikke noget nyt fra grupperne men der pågår arbejde.  
 
 
Ad. 9. Eventuelt 
 
 
 
Koncipister: 
 
Formand 
Josephine Nymand 
Grønlands Forskningsråd 
 
Sekretær 
Arnajaaq Lynge 
Sekretariatet for Grønlands Forskningsråd 



 

 

 

Ilisimatitsissut  

Notat  
 

Uunga/Att.:  

Peqqissutsimut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik - PIN- Forskningsenheden i Departementet for 

Sundhed og Forskning  

 

Assinga uunga/Kopi til:  

Peqqissutsimut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfimmi Pisortaq / Departementchef i Departementet 

for Sundhed og Forsknings, Tine Pars  

 

Pingasunngorneq juunip arferngat, 2018 

Ilisimatusarnermik Siuarsaanermik aningaasaliissutit Siullermit 2018-imoortumit 

taperneqarnissamut Ilisimatusarnermik Siunnersuisoqatigiit innersuussutaat 
Ilisimatusarnermik Siunnersuisoqatigiit ataatsimiinnerminni Ilisimatusarnermik Siarsaanermut 

qinnuteqaatit oqaluuserinernerisa aappaani, ulloq apriilip sisamaani, 2018, naliliinerminni katillugit 

agguataarpaat dkk 509.000,00. Ukiumoortumik aningaasaliissutit Ilisimatusarnermik Siuarsaanermi ima 

annertutigaaq dkk 1mio.. 

Aningaasaliissutit Ilisimatusarnermik Siuarsaanermit Siullermit pinngortitalerinermi (naturvidenskab) 

arfinillit inulerinermilu (humaniora) ataaseq iluarsartuussamik aaqqissuussanut ukununnga 

ilisimatusartunut innersuunneqarput: 

 

Onsdag den 6. juni, 2018 

 

Forskningsrådets indstillinger til bevillinger af Forskningsfremmepulje I for 2018 
På et behandlingsmøde af Forskningsfremme ansøgninger, 2. omgang, den 4. april, 2018, uddelte 

Grønlands Forskningsråd for et samlede beløb på dkk 509.000,00. Den årlige pulje til Forskningsfremme er 

på dkk 1 mio..  

Indstilling til bevillinger af Forskningsfremmepulje I gik til 6 projekter om naturvidenskab og 1 om 

humaniora til følgende forskere:  

 



 

 

 

1. Aanaveersaasartoq – Konservator Anne Lisbeth Schmidt 

Iluarsartuussamik pilersaarusiap qulequtaa / Projektets titel:  

’Analyse af formgivning, dyreart og materialeforbrug til identifikation af historiske dragter’ 

Aningaasat tunniunneqartut / Bevilget beløb: kr. 75.000,00 

 

2. Ermit Pillugit Ilisimatooq – Hydrolog Dorthe Petersen 

Iluarsartuussamik pilersaarusiap qulequtaa / Projektets titel:  

’Suspenderet sediment i Grønlandske søer - pilotprojekt’   

Aningaasat tunniunneqartut / Bevilget beløb: kr. 95.000,00 

 

3. Immikkut Ilisimatusarsimasoq , Uumassusilerinermi Ph.d. / Cand. Scient – Forsker, Ph.d. / Cand. 
Scient. i Biologi Eva Garde 

Iluarsartuussamik pilersaarusiap qulequtaa / Projektets titel:  

’Grundstofanalyse af narhvalstænder – fungerer narhvalens tand som et klimaarkiv?’   

Aningaasat tunniunneqartut / Bevilget beløb: kr. 50.000,00 

 

4. Silaannaq Pillugu Ilisimatusartoq / Avatangiisermik Ilisimatusarnermi Ph.d – Atmosfærisk 
videnskabsmand / Ph.d. i Miljøvidenskab Jordi Cristóbal 

Iluarsartuussamik pilersaarusiap qulequtaa / Projektets titel:  

‘Chasing clouds or how do cloud dynamics influence Arctic hydrology’ 

Aningaasat tunniunneqartut / Bevilget beløb: kr. 95.000,00 

 

5. Pinngortitaleriffimmi Immikkut Ilisimatusartussatut Atorfilittaq – Seniorforsker ved Grønlands 
Naturinstitut Rasmus Hedeholm 

Iluarsartuussamik pilersaarusiap qulequtaa / Projektets titel:  

’Radiocarbon referencekronologi på sælkæber’  

Aningaasat tunniunneqartut / Bevilget beløb: kr. 75.000,00 

 



 

 

 

6. Pinngortitaleriffimmi Ilisimatusartoq – Forsker ved Grønlands Naturinstitut Rasmus Nygaard 

Iluarsartuussamik pilersaarusiap qulequtaa / Projektets titel:  

’Laksens udbredelse og bestandsstørrelse i Kapisillitelven bestemt ved en el-fiskeri og eDNA’  

Aningaasat tunniunneqartut / Bevilget beløb: kr. 69.000,00 

 

7. Pinngortitaleriffimmi Ilisimatusartoq / Uumassusilerinermi Cand. Scient. – Forsker ved 
Grønlands Naturinstitut / Cand. Scient. i Biologi Tenna Boye 

Iluarsartuussamik pilersaarusiap qulequtaa / Projektets titel:  

’Prøvetagning af pukkelhvaler i Godthåbsfjorden ved brug af drone - pilotstudie’ 

Aningaasat tunniunneqartut / Bevilget beløb: kr. 50.000,00 

 

  

 

 

 

Med venlig hilsen / Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga  

 

 

Allatsi / Sekretær 

Arnajaaq Lynge 

Sekretariatet for Grønlands Forskningsråd 

Nunatsinni Ilisimatusarnermik Siunnersuisoqatigiit Allatseqarfiat 
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