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Om Rådet

Opgaver

Efter at Kommissionen for Videnskabelige Un-
dersøgelser i Grønland (KVUG) blev nedlagt ved 
udgangen af 2012, blev Grønlands Forsknings-
råd etableret få år efter.

Grønlands Forskningsråd er etableret på bag-
grund af Inatsisartutlov nr. 5 af 29. november 
2013 om forskningsrådgivning og bevilling af 
forskningsmidler.
Rådets første konstituerende møde blev afholdt 
den 29. maj 2014.

Rådet er sammensat af repræsentanter fra 
samtlige forskningsområder: Naturvidenskab 
Sundhedsvidenskab Samfundsvidenskab Hu-
maniora Teknologi

De 8 medlemmer, der udpeges for 3 år ad gan-
gen, afholder mindst 2 møder om året. Forsk-
ningsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Naalakkersuisut udpeger rådets formand og øv-
rige medlemmer i deres personlige egenskab, 
hvilket betyder, at de enkelte medlemmer ud-
nævnes i kraft af en samlet vurdering af deres 
faglige kompetencer og erfaring.

Rådsmedlemskab kan således opretholdes 
uafhængigt af ændringer i ansættelses-forhol-
det på et senere tidspunkt, såfremt medlemmet 
selv ønsker dette.

Ved et medlems udtræden i beskikkelsesperi-
oden, udpeger Naalakkersuisut et nyt medlem 
ud fra de seneste indstillinger. Dette medlem 
udpeges for den resterende del af den 3 årige 
periode.

Grønlands Forskningsråd er en national og uaf-
hængig organisation, og dermed ikke er i sin 
rådgivning og i sit øvrige virke ikke underlagt in-
struktions beføjelse fra Naalakkersuisut.

Grønlands Forskningsråd arbejder for at frem-
me og styrke den grønlandske forskning, der 
er rodfæstet i og gavner Grønland. Grønlands 
Forskningsråd evaluerer ph.d.- postdoc og er-
hvervs ph.d. stipendier, Forskningsfremme be-
villingsansøgninger, samt tildeler forskningsfi-
nansiering fra Forskningsfremme.

Bedømme og prioritere ansøgninger om forsk-
ningsmidler.

Koordinere og prioritere tildelingen af forsk-
ningsmidler på tværs af Selvstyrets ressort- 
områder.

Sikre, at alle forskningsbevillinger, der ikke er 
offentlige basisbevillinger knyttet til bestem-
te institutioner eller bevillinger til forsknings-
baseret myndighedsbetjening, uddeles i åben 
konkurrence og efter en forskningsfaglig kvali-
tetsvurdering, og at midlerne tildeles efter an-
søgning på baggrund af offentliggjorte kriterier. 

Fremme og styrke forskningsinformation og 
forskningsformidling.

Foranledige at forskningsindsatsen i Grønland 
følges og evalueres, herunder også forskerud-
dannelserne og forskningsmiljøerne.

Påtage sig forskningsrelaterede opgaver, som 
rådet pålægges af Naalakkersuisut.



Forskningsfremme

For at fremme forskning i Grønland yder NIS 
Grønlands Forskningsråd økonomisk støtte til 
forskningsprojekter med tilknytning til grøn-
landske forskningsinstitutioner.

Der vil som udgangspunkt kunne ydes støtte til 
enkeltprojekter på maksimalt kr. 90.000, sva-
rende til 10 % af den samlede årlige pulje. Der 
kan ydes støtte til oversættelse, fremstilling af 
tryksager og lignende, såfremt det fremgår som 
en del af et forskningsprojekt.

Ph.d. & postdoc-stipendier

Grønlands Forskningsråd vurderer ph.d. & post-
docstipendier og sender deres prioriteter til 
Grønlands Naturinstitut.
Grønlands Naturinstitut er ansvarlig for at op-
fordre unge forskere fra alle videnskabeligeom-
råder til en årlig ansøgningsrunde for ph.d. & 
postdoc-stipendier.

Forskeruddannelse og opbygning af forsknings-
kompetencer i Grønland er højt prioriterede.
Det interdisciplinære Grønlands Forskningsråd 
prioriterer ansøgningerne, mens Grønlands Na-
turinstitut er ansvarlig for administrationen.
Stipendier vil styrke dansk-grønlandsk forsk-
ningssamarbejde, udvikling af forskning og re-
kruttering af unge forskere til grønlandsk forsk-
ning.

Det skal understreges, at der kan søges forsk-
ningsmidler inden for alle videnskabelige ho-
vedområder, og Grønlands Selvstyre har ind-
gået en aftale om at etablere medfinansierede 
stipendier med de danske forskningsmyndighe-
der.

Stipendierne uddeles af Grønlands Forsknings-
råd på baggrund af Inatsisartutlov nr. 5 af 29. 
november 2013 om forskningsrådgivning og 
bevilling af forskningsmidler.

Den danske stat finansierer 2 stipendier over 
regnskabet for arktisk forskning, mens 1 stipen-
dium finansieres fra Grønlands Selvstyres pulje 
for forskningsuddannelse.

Der kan ikke søges alene til publikation / over-
sættelse af forskningsresultater.

Der ydes ikke støtte til overhead. Endvidere 
ydes der ikke støtte til deltagelse i konferencer.
Der kan ydes støtte til rejse, hvis det fremgår 
som en del af et forskningsprojekt.



Sekretariatet

Sekretariatet skal sikre forskningsrådets frem-
drift for at indfri målsætninger i Loven om forsk-
ningsrådgivning og bevilling af forskningsmid-
ler.

Sekretariatets primære opgave er at yde sup-
port for Rådet i dennes arbejde med at realisere 
de overordnede forsknings-politiske målsæt-
ninger.

Sekretariatet skal fungere som kommunikati-
onsled mellem rådet, forskningsmiljøerne og 
offentligheden.

Rådet betjenes af et uafhængigt sekretariat 
som ligger ved det departement, rådet til enhver 
tid er tilknyttet.

Sekretariatsbetjeningens omfang og arbejds-
opgaver er defineret i en kontrakt mellem Rådet 
og departementet.

Budgettering og økonomiopfølgning

Kommunikation internt til departementet og ud-
adtil til offentligheden

Rådets kommunikation vedr. opslag af forsk-
ningsmidler og bevillinger / afslag samt afrap-
portering, herunder at give klare beskrivelser af 
opslagskriterier, samt kommunikere rådets afgø-
relser til forskere og offentligheden.

Statistik vedrørende forskningsaktiviteter i Grøn-
land.

Statistik vedrørende ansøgningsaktiviteter til Rå-
det.

Koordinere mellem grønlandske forskere og ci-
vilsamfund og internationale projekter i eller om 
Grønland.

Analyse af politiske eller samfundstrends til rå-
det.
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