Referat
Dato:
14. juni, 2018

Sted:
Grønlands Naturinstitut

Emner:
Handleplanen 2018 / Årsrapport 2017

Deltagere:
Formand Josephine Nymand og medlem Gitte Adler Reimer i Grønlands Forskningsråd; sekretær
Arnajaaq Lynge, Sekretariatet for Grønlands Forskningsråd.

Beslutninger:

-

Rådet vil anmode om en fordobling af forskningsfremme-puljen, således at bevillingen
kommer op på 2 mio. kr. Baggrunden herfor er de mange ansøgninger ift. den nuværende
bevilling. Forskningsbaseret uddannelse er også en uddannelse. Der findes dokumentation for
dette fra de tidligere ansøgningsrunder – 2015-2018.

-

Rådet vil gerne have mulighed for at prioritere ansøgninger til de forskellige forskningspuljer,
der findes i Selvstyre-regi. Eksempelvis således at rådet vurderer ansøgninger til Pulje Cmidlerne. Departementschef Tine Pars fra Departementet for Sundhed og Forskning har
informeret, at man er ved at undersøge om man kan finde penge fra Sundhed og andre puljer,
der kan samles. Når Rådet har udarbejdet ændringsforslag, skal Sekretariatet lave en aftale med
Minister Doris Jakobsen Jensen fra Departementet for Sundhed og Forskning om et møde.
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-

Gennemgang af arbejdsgrupper/opgaver:
o Thomas og Jose har aftalt at holde møde i september, når Thomas er i Nuuk.
o Facebook gruppen skal opdateres og der skal dannes en side om NIS Grønlands
Forskningsråd. Der skal ikke oprettes linkedin profil.
o Registreringslovsforslaget er stoppet, det magter Rådet ikke lige i øjeblikket.
o Forskningsstrategi: Rådet afventer Departementet for Sundhed og Forskning ved
Grønlands Selvstyre.
o Seminar 2018 bliver rykket til 2019, hvor vi foreslår et tema om etik, etiske
retningslinjer og forskning. Videnskabsetisk Råd, strategi og retningslinjer. Seminaret
skal være åbent for alle, ICC, Råd for Menneskerettigheder skal blandt andet inviteres.
o Arctic Circle: Rådet skal tage til Arctic Circle på Island (19.-21. okt. 2018). Rådet
afholder ekstraordinært møde, mens de er samlet.
o ARCUS: Jose laver oplæg om samarbejde med ARCUS, så kan rådet beslutte hvad
processen skal være.
o F2: Når der oprettes sager, skal rådsmedlemmerne modtage mails med sagsnummer,
titel og relevante oplysninger om sagerne.
o Visitkort: Rådsmedlemmerne skal sende deres visitkort, hvor sekretæren skal udarbejde
visitkort på grønlandsk, dansk og engelsk.
o UArctic: Ingen fra rådet skal være med i UArctic.
o Møde med NSF'ere - amerikanske forskere: Rådet vil gerne holde møde med deltagerne
ift. forsknings stratetiske emner, hvis der er muligheden for det.

Koncipist:
Sekretær Arnajaaq Lynge
Sekretariatet for Grønlands Forskningsråd
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