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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 

 
Møtetid:  Mandag 05.09.2016, kl. 14:00-16:00 

Møtested: Nettmøte, connect.uninett.no 

Tilstede:  Troels Jacobsen (leder, UiS), Hanne Merethe Sørgjerd (nestleder, NTNU), 
Eirin Fausa Pettersen (HiB), Eli Andås (UiA), Stian Sundell Torjussen (vara, 
HiH) 

Ellers møtte: Målfrid Tangedal (Narma-sekr, referent), Ragnar Lie (UHR) 

Forfall:  Konstantinos Chilidis (UiO), Ståle Liljedal (UiT), Tanja Strøm (HiOA), 
Solveig Fossum-Raunehaug (vara, NMBU), Kathrine Huke Markengbakken 
(HiG), Nina Hedlund (observatør, NFR) 

Arkivref.: 16/03531 
 

 

2016/01 Oppfølginger: referat fra forrige møte 

Referat fra møte 14.06.16 var utsendt; ikke ytterligere kommentarer på dette. 

 

2016/02 NARMA årskonferanse 2017 

Hovedtema: 

 Vil gjerne ha John Arne Røttingen som plenum (1 time). Nina Hedlund har informert 
NARMA om at deltagelse av Røttingen vil avgjøres av NFR. Hovedtema bør derfor være 
interessant for NFR – f.eks. knyttet til karriereutviklingsprosjektet som vi utvikler i 
samarbeid med NFR. Mulig tematikk: Samspill, samarbeid, effektivisering av 
administrative tjenester. Alternativt kan vi invitere annen representant fra NFR, f.eks. 
Anders Hanneborg. Ragnar sjekker med Randi Søgnen, Troels sender formell invitasjon 
fra NARMA til NFR når det er avklart. 

 Forslag til hovedtema: «Profesjonelle og effektive forskningsadministrative tjenester» 
eventuelt «Samarbeid om kompetanseheving»/ «Samarbeid om profesjonalisering og 
effektivisering av forskningsadministrative tjenester». Kompetansebygging – inkl. 
karriereutviklingsprogrammet ved NFR – som underordnet tema. Invitere en av de 
andre internasjonale organisasjonene, med erfaring med kompetansehevingssystem. 
Eks. ARMS (Australia), INORMS eller EARMA. Hanne tar med seg det hun kan fra 
INORMS-konferansen 
 

Parallellsesjoner: 

 Hver SIG skal melde inn forslag til parallellsesjon innen 30. september, e-post til 
Målfrid 

 Hanne: Forskningsrådets kontraktsmaler – endringer og nyheter 

 Ragnar: Karriereutviklingsprogram 
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 Ragnar (Konstantinos): nasjonalt analyseforum – NTNU har sekretariatsansvar (Morten 
Dørseth). Kan analyseforumet dele sine erfaringer så langt – Konstantinos oppfordres 
til å ta dette videre.  Hanne kan ev. ta kontakt med Morten Dørseth direkte. 

 Open Science – Tanja kan komme med mer her 
 Troels (Stian): Innovasjon – koble forskning og innovasjon for å øke 

forskningsfinansieringen - invitere Karlstad Universitet? Stian har besøkt Karlstad – 
positiv erfaring. Ev. også Anne Kjersti Fahlvik (divisjonsdirektør) fra NFR. Tematisk kan 
dette også omhandle organisering – hvordan forskningsadministrasjonen jobber 
internt/eksternt 

 Eirin: melder inn forslag før neste møte (etikk)  
 Økonomi: tema her retter seg mot en gruppe som kan være litt utenfor andre NARMA-

tema. Bør ha gjennomgående parallellsesjoner for denne gruppen. Forslag som går 
videre til Kathrine: audit/revisjon – H2020, hva innebærer en revisjon fra H2020 og 
hvordan bør prosjektet planlegges ut i fra dette. TDI – erfaring fra beregninger av 
leiestedskostnader. Hvordan bruke leiestedsmodellen effektivt?  
 

 Underholdning – få tips fra Meetings (Målfrid) 
 

 Nyhetsfangs under konferansen – aktuelt å gjøre dette også i 2017? Må besluttes i 
neste møte 
 

 Send ut e-post til alle på e-postlista for at folk skal sette av datoen, der du også ber om 
tips til parallellsesjoner (frist 5. oktober) (Målfrid).  
 

2016/03 Planlagte workshops 2016/2017 

 Nov 16: Kontraktsworkshop (Hanne) i November 
 Alle andre SIG-er melder inn status før neste AU møte 

 

 

2016/04 Meetings – tilbud for årskonferansen 2017 

 Vedtak: NARMA-AU vil ta i bruke Meetings også til vårkonferansen 2017 
 Målfrid går videre med kontrakt 

 

2016/05  Eventuelt 

 Status for kompetanseutviklingsprogrammet i NFR – Ragnar Lie 
o Konstantinos og Ragnar representerer  
o Så langt er det utarbeidet en matrise og forslag til eksterne tilbydere er 

påbegynt 
o Arbeidsgruppa skal ha møte denne uken, Konstantinos og Målfrid stiller på dette 

(Målfrid stiller for Ragnar) 

 INORMS – brev går til INORMS denne uken, Hanne representerer oss i 
innmeldingsmøte. 

 Til neste møte: valgkomite – hvor mange skal erstattes neste år, valgkomiteen må 
aktiveres (Målfrid) 

 Til neste møte: RAAAP – Målfrid følger opp hvor mange fra NARMA som har svart, og 
hvilke data vi kan få.  

 Strategi – Troels har ansvar for dette, og det skal opp til årsmøtet i 2017 
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Neste møte 

Tirsdag 18. oktober 2016 kl 12-14, nettmøte 

Møtet ble avsluttet kl. 15.30 

 


