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Årsmøte 2019 
 

NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon 
 

Lillestrøm, 5. mars 2019, kl. 17:30 
 
 
Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA §3.1 (http://narma.no).  
 
Sak 1. Konstituering 

• Godkjenning av årsmøtedelegater 

• Godkjenning av innkalling og saksliste 

• Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokollen 

Vedlagt 

• Innkalling datert 29.01.19 

• Mandat for NARMA (vedtatt i UHR 03.02.2015, sist oppdatert 26.10.18) 

• Oversikt over årsmøtedelegater på utsendingstidspunktet 
 
Sak 2. Beretning fra arbeidsutvalget 

• Beretning for 2018 

• Økonomioversikt 2018 
 
Sak 3. Innkomne forslag 

• Ingen innkomne forslag 

Sak 4. Plan for arbeidet i det kommende år 

• Plan for arbeidet i 2019  

• Budsjett for 2019  
 
Sak 5. Nytt sekretariat fra juli 2019 

• Informasjon om nytt sekretariat vedlagt 
 
Sak 6.  Valg av medlemmer til arbeidsutvalget, og nestleder av arbeidsutvalget 

• Forslag til nye medlemmer fra valgkomité vedlagt 

Sak 7. Oppnevning av valgkomité NARMA AU 2020 

• Forslag til valgkomite vedlagt 

 
 
Merk: 
Institusjoner som ønsker å være representert og kunne avgi stemme på årsmøtet må oppnevne en 
representant. Institusjonens melding om oppnevningen må være NARMAs sekretariat i hende senest før 
årsmøtet begynner, enten per epost: post@narma.no eller som papirdokument. 
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Sak 2. Beretning fra arbeidsutvalget 
 

• Beretning for 2018:  

Arbeidsutvalget: NARMAs arbeidsutvalg har i 2018 hatt følgende sammensetning: 

Leder:  

• Heidi Annette Espedal, fakultetsdirektør, Universitetet i Bergen (2017-20)  

Nestleder:  

• Hanne Merethe Sørgjerd, seniorrådgiver, NTNU (2015-19)  

Medlemmer:  

• Ståle Liljedal, seksjonssjef, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (2015-19)  
• Eirin Fausa Pettersen, forskningsdirektør, Høgskolen på Vestlandet (2015-19, gjenvalg)  
• Eli Andås, FoU-rådgiver, Universitetet i Agder (2016-20, supplert)  
• Tanja Strøm, seniorrådgiver, OsloMet (2015-19)  
• Mette Topnes, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo (2017-20) 
• Erik Ingebrigtsen, seksjonssjef, NTNU (2017-20) 

Varamedlemmer:  

• Stian Sundell Torjussen, seniorrådgiver, Høgskolen i Innlandet (2017-20, gjenvalg) 
• Anja Hegen, seniorrådgiver, Universitetet i Bergen (2017-20) 

 

Observatører: 

• Ragnar Lie, seniorrådgiver, Universitets- og høgskolerådet  
• Nina Hedlund, spesialrådgiver, Norges forskningsråd  

 

NARMAs arbeidsutvalg avholdt 9 møter i 2018. 

 

Leder for NARMA arbeidsutvalg innkalles til årlig rapportering i UHR-Forskning i samsvar med 
mandatet. Årets møte var holdt 23. april 2018. 

 

Nichole Elgueta Silva ansatt i et midlertidig prosjekt (2,5 år) finansiert av Forskningsrådet med mål 
om å bygge opp et kompetanseprogram innen forskningsadministrasjon. Prosjektet går fram til 
desember 2019. Mer om aktivitetene i kompetanseprogrammet presenteres under.  

 

Valgkomité: 

• Pål Vegar Storeheier, UiT Norges Arktiske Universitet (leder) 
• Kjersti Sjaatil, OsloMet 
• John Kamsvåg, NTNU 
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Sekretariat:  
Universitetet i Agder overtok sekretariatsrollen 1. juli 2016, og har tatt på seg funksjonen fram til juli 
2019.  

 

Medlemskap:  
Det er institusjoner som er medlemmer i NARMA; alle UHR-medlemmer er derfor kollektivt 
medlemmer. Forskningsrådet er NARMA-medlem fra 01.01.2014. Alle ansatte ved 
medlemsinstitusjonene kan være NARMA-deltagere og har prioritet på NARMA-arrangement. Det var 
registrert i underkant av 700 enkeltpersoner som deltakere på NARMAs nettsider ved utgangen av 
året. Ansatte ved andre institusjoner kan delta på NARMA-arrangement dersom det er kapasitet.   

  

Aktiviteter:  
Hovedaktivitet i 2018 var NARMA vårkonferanse 2018 som gikk over to dager.  

Vårkonferansen:  
NARMA vårkonferanse 2018 ble arrangert 6.-7. mars 2018 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm, med 
tittel: Open Science. Program er tilgjengelig på narma.no. Det var rekordhøy deltakelse (394 
påmeldte). 

Seminarer/Workshops:   

30. januar 2018: Heldagsseminar i forskningsdata, ved UiS 

25. oktober 2018: Introduksjon til datahåndteringsplaner for forskerstøtte, ved NTNU 

15.-16. november 2018: Profesjonsseminar for jurister i UH-sektoren, ved UiS 

 

SIG-arbeidsgrupper:  

Det har vært utfordrende å få til så mye aktivitet i SIG-ene som ønsket. NARMA-AU vedtok derfor i 
2017 å etablere SIG arbeidsgrupper for hver SIG. Mandat til arbeidsgruppene er tilgjengelig her: 
http://narma.no/tema/. NARMA-AU har i løpet av 2018 etablert arbeidsgrupper for følgende SIG: SIG 
Forskningsetikk, SIG Karriereutvikling, SIG Bibliometri og SIG Open Science.  NARMA-AU ber 
institusjonene om å stille seg positive til deltagelse i disse arbeidsgruppene, slik at vi kan få flere 
kompetansehevende workshops og seminarer spredt ut over året. Interessen for workshops og 
seminarer er stor, og det er behov for flere personer som engasjerer seg i arbeidet med å arrangere 
disse.  

 

Internasjonalt samarbeid:  

• Representanter for NARMA-AU og kompetanseprogrammet møtte EARMAs arbeidsgruppe for 

kompetansheving i Brussel i februar 2018.  

• EARMA-deltagelse konferansen 16-18 april.  Leiden-gruppa (18 april) NARMA ble representert 

ved leder Heidi A. Espedal og observatør Ragnar Lie (UHR) 

• NARMA-AU deltok på INORMS 2018 i Edinburgh, 4.-7. juni. Arbeidsutvalget brukte konferansen 

til nettverksarbeid og inspirasjon til kommende NARMA-konferanser.  

• Nettverksmøte ved University of Edinburgh i sammenheng med INORMS-konferansen.  

http://narma.no/tema/
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• AU-medlem Tanja Strøm oppnevnt som medlem av INORMS Research Evaluation International 

Working Group. Nettverket arbeider med å gi en oversikt over det nåværende 

forskningsevalueringslandskapet, og problemene som ligger i det. Nettside: 

https://inorms.net/activities/research-evaluation-working-group/. Arbeidspakkene inkluderer 

utvikling av en måte å rangere universitetsrangeringsorganer på, og utvikle veiledninger om 

ansvarlig forskningsevaluering for ledere. Arbeidspakkene skal leveres innen INORMS-

konferansen 2020. 

• Nichole Silva (kompetanseprogrammet) representerer NARMA i RAAAP survey, en internasjonal 

spørreundersøkelse for kartlegging av forskningsadministrasjon og kompetanse. 

Kompetanseprogrammet har i tillegg samarbeid med EARMA og ARMA, se egen tabell for 

kompetanseprogrammet. 

• Oversikt over andre internasjonale nettverksmøter, deltagere Heidi A. Espedal/Hanne Sørgjerd:  

− 12. februar: INORMS working group – telefonkonferanse 

− 12 februar INOMRS Council møte - telekonferanse 

− 6 Juni: INORMS-konferansen, Edinburgh, INORMS working group – fysisk møte 

− 6 juni: INORMS-konferansen, Edinburgh, INORMS Council møte – fysisk møte 

− 5 Juni: INORMS-konferansen, Edinburgh, INORMS ekstra møte for alle organisasjoner og 

middag 

− 16. august: INORMS working group – telefonkonferanse 

− 16 august: INORMS Council møte - telekonferanse 

− 25. oktober: INORMS working group – telefonkonferanse 

 

Kompetanseprogrammet:  

Kompetanseprogrammet NARMA-UHR ble etablert i 2017 med formål om å samordne og styrke 

kompetansetiltak for forskningsadministrasjon. Prosjektet hadde oppstart høsten 2017 og har vært 

delt i tre ulike faser; en kartleggingsfase, en gjennomføringsfase og en videreutviklingsfase. 

Prosjektleder har ansvar for å koordinere, utvikle og gjennomføre arbeidet (Nichole Elgueta Silva, 

Universitetet i Agder). Styringsgruppen bestående av representanter for NARMA, Forskningsrådet og 

UHR er aktivt involvert i beslutninger som angår prosjektets retning, tiltak og aktiviteter. 

 

I kartleggingsfasen som pågikk i perioden høsten 2017 – våren 2018, ble det etablert kontakt med 
samtlige universiteter og høgskoler (via NARMA kontaktpersoner) for å kartlegge hvorvidt det fantes 
kompetansetiltak spesielt rettet mot forskningsadministrasjon som det kunne bygges videre på for å 
kunne tilby nasjonalt i samarbeid med den/de gjeldende institusjoner.  

 

I perioden 2018 har prosjektet vært i sin gjennomføringsfase og det har blitt utviklet og gjennomført 
ulike tiltak for kompetansebygging (se oversikt over konkrete tiltak på neste side). Tiltakene har som 
mål om å bidra til utvikling av kompetanse for forskningsadministrasjon, legge til rette for 
erfaringsdeling (best-practice) og profesjonalisering av forskningsadministrasjon, bl.a. nasjonale 
pilotkurs i samarbeid med Universitetet i Oslo, sterkere kobling til NARMAs søsterorganisasjoner som 
driver med kompetansebygging i forskningsadministrasjon (spesielt ARMA, EARMA, BESTPRAC 

https://inorms.net/activities/research-evaluation-working-group/
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nettverket) og nettsider med kompetanseportal og ressursbank (oversikt over kompetansetiltak og 
samleside for hjelpemidler).  

 

I 2019 vil prosjektet fremdeles være i gjennomføringsfasen med utvikling og gjennomføring av et 
nytt pilotkurs for forskningsadministrasjon, samtidig starter videreutviklingsfasen i 2019 for å avklare 
mulige løsninger for videreføring av bl.a. Kompetanseutviklingsprogram (kurs for 
forskningsadministrasjon) og lederseminar (seminar/møteplass for forskningsadministrative ledere). 
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Kompetansetiltak 2018/2019 
Tiltak Hva Bidrag/samarbeidspartnere Når 

Ressursbank Nettbasert samleside for hjelpemidler for 
forskningsadministrasjon  

Bidrag/maler fra UiA, UiO og åpent 
tilgjengelig ressurser samlet sammen 

2018 

Kompetanseportal Oversikt over tilgjengelige og aktuelle 
kompetanseaktiviteter (e-læring, NFRs H2020 kurs) 

Åpent tilgjengelige ressurser samlet 

Webinar i Bibliometri Nettbasert seminar om bibliometri, bibliometriske 
verktøy bruk av bibliometri som et verktøy i 
forskerstøtten 

Universitetsbiblioteket ved 
Universitetet i Agder 
 

5. september 2018 

Kompetanseutviklingsprogram 
Pilotkurs – Innføring  
(for mindre erfarne 
forskningsadministratorer) 

Samlingsbasert pilotkurs med formål om å bidra til å 
styrke og synliggjøre forskningsadministrasjonens 
rolle, profesjonalisering og erfaringsdeling på tvers 
av institusjoner gjennom presentasjoner og 
gruppearbeid innen aktuelle temaer.  
 
Deltakere fra en rekke UH- institusjoner og enkelte 
forskningsinstitutter 
(21 deltakere Pilotkurs- Innføring,  
20 plasser på Pilotkurs – Videregående) 
 
Pilotkursene er et samarbeid mellom Universitetet i 
Oslo, NARMA og Forskningsrådet  

Universitetet i Oslo – faglig leder og 
bidrag med innledere 
 
Bidrag fra andre institusjoner på 
kursene (utvikling og innledere): UiA, 
UiB, NMBU, OsloMet, NFR, REK  

2 samlinger: 

• 27.-28. nov 2018, Oslo 

• 22.-23.januar 2019, Bergen 

Kompetanseutviklingsprogram 
Pilotkurs – Videregående 
(for mindre erfarne 
forskningsadministratorer) 

2 samlinger: 

• 24.-25. april 2018, Trondheim 

• 12.-13.juni 2019, Tromsø 

Lederseminar Seminar for forskningsadministrative ledere med 
formål om å sette fokus på aktuelle temaer innen 
forskningsadministrasjon og skape en arena for 
dialog for ledere. Veksel mellom presentasjoner og 
gruppediskusjoner 
 
39 forskningsadministrative ledere deltok på 
seminaret, deltakere fra en rekke UH- institusjoner 
og enkelte forskningsinstitutter 

Lederseminaret ble utarbeidet av 
NARMAs Spesialinteressegruppe (SIG) 
for Karriereutvikling 
 
Innledere fra: NARMA, UiO, Politecnico 
Di Milano, Aarhus Universitet, NTNU 
 
 

Lunsj til lunsj seminar  
30.- 31. januar 2019 

Kobling til søsterorganisasjoner/nettverk 
(EARMA, ARMA, COST BESTPRAC) 

Møter og dialog med NARMAs søsterorganisasjoner/nettverk om kompetanseutvikling av 
forskningsadministrasjon. Presentasjon av erfaringer fra pilotkurs på EARMA 2019  

Møter/deltakelse seminar 2018/2019 

http://narma.no/ressursbank/
http://narma.no/kompetanseutvikling/kompetanseportal/
http://narma.no/ukategorisert/webinar-i-bibliometri/
http://narma.no/wp-content/uploads/2018/04/Kompetanseutviklingsprogrammet-Innf%C3%B8ring-1.pdf
http://narma.no/wp-content/uploads/2018/04/Kompetanseutviklingsprogrammet-Innf%C3%B8ring-1.pdf
http://narma.no/kompetanseutvikling/kompetanseportal/kompetanseutviklingsprogram/
http://narma.no/kompetanseutvikling/kompetanseportal/kompetanseutviklingsprogram/
http://narma.no/narma-aktiviteter/lederseminar-ved-narma-uhr-og-forskningsradet/
http://narma.no/tema/karriereutvikling/
http://narma.no/tema/karriereutvikling/
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Økonomioversikt 2018 – se neste side: 

Kommentarer til økonomioversikten: 

• Fra 2017 ble det overført et overskudd på kr. 486 262 (G40).  

• Post 4: I 2018 var planen å bygge ned noe av dette overskuddet, blant annet ved å øke den 

internasjonale aktiviteten. Det ble derfor satt av kr. 300 000 i post 4 Studiereise, 

videreutvikling, internasjonale nettverk. Mesteparten av disse midlene er ført til NARMA-AUs 

deltagelse på INORMS-konferansen i Edinburgh i juni 2018.  

• Post 2: Det var avsatt kr. 60 000 til reiseutgifter til AU-møter i 2018. Dette har blitt 

overskredet, da det har vært viktig med en god del fysiske møter for 

konferanseplanleggingen. Det har også vært en del reiseutgifter knyttet til SIG-aktivitet. I 

2018 er dette ført på post 2, i forslag til budsjett for 2019 blir dette foreslått å sette på en 

egen post (post 10 SIG-aktivitet). 

• Post 9: Det er gjennomført 3 NARMA-støttede workshops i løpet av 2018. Bare ett av disse 

arrangementene ble fakturert innen fristene for 2018-føringen. 

• Post 11: kompetanseprogrammet har ikke hatt behov for midler ut over eget prosjekt i 2018. 

• Post 12: Tre NARMA-medlemmer har fått støtte til å delta på EARMAs kompetanseprogram 

Certificate in Research Management. Disse er: Hanne Risan Johnsen, UiT, Hiwa Målen, UiB og 

Malin Solli Wandem, UiO.  

• Totalt sett ble overskuddet bygget ned med kr. 221 130 i løpet av 2018 (E41). Kr. 283 103 blir 

overført til 2019 (E43). 
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Regnskap Budsjett

Post 2018 Kommentar 2018 Kommentar

NARMA, arbeidsutvalg (AU) inkl. sekretariat

Kontingenter: 300k (fra UH via) UHR + 60k NFR -372 000,00     -372 000,00    

2 Møter Arbeidsutvalget, reiser 102 704,65       60 000

3 Medlemskap, internasjonale organisasjoner -                      -                    

4 Studiereise, videreutvikling, internasjonale nettverk 256 162,21       300 000

5 NARMA.no, nettdrift og utvikling 2 382,50            Årsavgift 2 383

6 Informasjonsmateriell, branding -                      -                    

7 Sekretariat 150 000 150 000

8 NARMA vårkonferanse, hovedarrangement (oppr. 150k) -                      

9 Arrangementsstøtte Workshops (satsing 2017) 49 323,00         200 000 4 a kr 50 000

10 SIG-aktivitet (ny 2018) 2 557,60            0

11 Kompetanseutviklingsprosjekt (ny 2017) -                      50 000

12 Tilskudd kursavgift EARMA (NY 2016) 30 000,00         30 000              

Sum kostnader (post 2-11) 593 129,96       792 383

12 Resultat (årests over-/underskudd) 221 129,96 Underskudd 420 383 Underskudd

NARMA, vårkonferanse

Deltagerbetaling, konferansen -422 400,00     352 a kr 1500 inkl MVA -336 000          280 a kr 1500 inkl MVA

Reise- og hotellkostnader for AU og innledere UHR bokf. 2017 127 025

Diverse kostnader 168 000

Kostnader 404 429,35       336 000 Som inntektene

13 Resultat (årests over-/underskudd) -17 970,65 Overskudd 0 Balanse

Balanse (tilgjengelige midler ved årsskifte)

Overført fra fjoråret -486 261,78     -486 261,78 

12 Resultat (årests over-/underskudd), AU inkl. sekr. 221 129,96 Underskudd 420 382,50 Underskudd

13 Resultat (årests over-/underskudd), vårkonferanse -17 970,65 Overskudd 0,00 Balanse

Overføres til neste år -283 102,47 -65 879,28 



 

 

Kristiansand 13.02.2018 
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Sak 3. Innkomne forslag 
Ingen innkomne forslag innen fristen 

 

Sak 4. Plan for arbeidet i det kommende år  
1. Gjennomføring av NARMA vårkonferanse 2019 
2. Kompetanseprosjektet – og oppfølging av dette. 
3. Etablere SIG - arbeidsgrupper (SIG-AG) i de SIG-ene der dette ikke er gjort. 
4. Undersøke interesse for å etablere SIG i Innovasjon i forbindelse med vårkonferansen 
5. Styrke aktiviteten bl.a. når det gjelder workshops gjennom økt engasjement fra SIG-strukturen  
6. Videreutvikle internasjonal deltakelse og samarbeid med søsterorganisasjoner, bl.a. i EARMA, 

ARMA og INORMS 
7. Deltakelse på EARMA konferansen og Leiden group møte 
8. Planlegging av NARMA-konferanse og årsmøte 2020 
9. Opplæring av nytt sekretariat  

 

 

Budsjett for 2019: se neste side 

Kommentarer til forslag til budsjett:  

Også i 2019 planlegges det med et overforbruk.  

Post 2: Det vil også i 2019 være nødvendig med en del fysiske møter til arbeidsutvalget, og det settes 
derfor av 80 000 til reiser for AU. 

Post 4: Det er ikke planlagt reise for hele AU i 2019, men den økte internasjonale aktivitene medfører 
reisekostnader. I 2019 dekker NARMA reisekostnader til EARMA for leder for AU, samt AU-medlemmer 
som deltar i nettverksmøter på vegne av NARMA.  

Post 7: Sekretariatskostnadene holdes stabile. 

Post 8: det er satt av 52 000 til å dekke kostnader til vårkonferansen 2019 da disse kom på etter at 
deltakeravgift var satt. Dersom konferansen går i balanse eller med overskudd vil det ikke bli behov for 
disse midlene.  

Post 9 : vi foreslår i år å redusere denne potten fra 200 000 til 150 000. så langt har vi ikke klart å bruke 
midlene avsatt i denne posten. 

Post 10: økt SIG-aktivitet medfører reisekostnader. NARMA ønsker å ha oversikt over disse kostnaden, 
og foreslår derfor at det opprettes som en egen post.  

Post 11: 50 000 settes av til kompetanseprogrammet, blant annet for å dekke deltagelse på 
programmets aktiviteter da disse ikke er fullfinansiert gjennom deltakeravgift. 

Post 12: 30 000 settes av også i 2019 for EARMA-kurs for NARMA-medlemmer. 

 

Planlagt budsjett estimerer et overskudd ved årsskiftet til ca. kr 56 000. 
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Budsjett for 2019: 

Post  2019  Kommentar  

    

    

 Kontingenter: 312k (fra UH via) UHR + 60k NFR   -372 000,00  Inntekt 

    

2 Møter Arbeidsutvalget, reiser 80 000   

3 Medlemskap, internasjonale organisasjoner -  

4 Studiereise, videreutvikling, internasjonale nettverk 75 000   

5 NARMA.no, nettdrift og utvikling 2 383   

6 Informasjonsmateriell, branding -  

7 Sekretariat 150 000   

8 NARMA vårkonferanse, hovedarrangement  52 000  
Vil holdes tilbake dersom konferansen 
går i 0/+ 

9 Arrangementsstøtte Workshops (satsing 2017) 150 000   

10 SIG-aktivitet (ny 2018) 10 000   

11 Kompetanseutviklingsprosjekt (ny 2017) 50 000   

12 Tilskudd kursavgift EARMA (NY 2016)            30 000  

 Sum kostnader (post 2-11) 599 383   

    

12 Resultat (årests over-/underskudd) 227 383  Planlagt underskudd  

    

    

    

 Balanse (tilgjengelige midler ved årsskifte)   

 Overført fra fjoråret -283 102,47  Overskudd  

12 Resultat (årests over-/underskudd), AU inkl. sekr. 227 382,50   Planlagt underskudd  

13 Resultat (årests over-/underskudd), vårkonferanse 0,00   Balanse  

 Overføres til neste år -55 719,97  Overskudd 
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Sak 5. Nytt sekretariat fra juli 2019 
Universitetet i Agder avslutter sin periode som sekretariat for NARMA i juni 2019. Høsten 2018 ble alle 
NARMAs medlemsinstitusjoner invitert til å melde sin interesse for å overta sekretariatsfunksjonen fra 
2019-2022. Høyskolen Kristiania ønsker å overta vervet, og er pt i samtaler med UHR om 
kontraktsinngåelse.  

 

Sak 6. Valg av medlemmer til arbeidsutvalget 
Fra mandatet:  

§ 3.3. Leder og nestleder 

Valg av NARMAs leder og nestleder foretas på årsmøtet. Valgperioden starter fra årsmøtets slutt, hvis 
ikke annet er bestemt av årsmøtet. Valget skal foretas på grunnlag av innstilling fra en valgkomité som 
oppnevnes av årsmøtet året før valget skal gjennomføres. 

Det avholdes møte mellom forskningsutvalget og NARMAs leder og/eller nestleder minimum én gang 
årlig. 

Det forventes at leder eller nestleder av AU deltar aktivt internasjonalt. Medlemskap i og inntil to reiser 
til årskonferanser arrangert av NARMAs søsterorganisasjoner kan dekkes av NARMA. 

 

Følgende personer er på valg til arbeidsutvalget i 2019: 

Hanne Merethe Sørgjerd, seniorrådgiver NTNU, (2015-2019), nestleder i NARMA 

Ståle Liljedal, seksjonssjef UiT, (2015-2019) 

Eirin Fausa Pettersen, Forskningsdirektør HVL, (2015-2019, gjenvalgt) 

Tanja Strøm, seniorrådgiver OsloMet, (2015-2019) 

 

Valgkomiteen har vært i kontakt med mange av NARMAs medlemsinstitusjoner og flere av de spurte 
hadde ikke mulighet eller ønske om å gå inn i NARMA arbeidsutvalg. Hovedfokuset til valgkomiteen har 
vært en god total sammensetning av utvalget. Valgkomiteen har levert følgende innstilling til årsmøtet: 

Forslag til medlemmer og varamedlemmer til NARMAs arbeidsutvalg fra NARMA valgkomité: 

NARMAs valgkomite har i 2019 bestått av Kjersti Sjaatil (OsloMet), John Kamsvåg (NTNU) og Pål Vegar 
Storeheier (UiT). Valgkomiteen har forsøkt å rekruttere personer som medfører at NARMA AU er 
sammensatt slik at det har: 

• komplementær kompetanse innen forskningsadministrasjon, 

• kompetanse fra ulike nivåer i organisasjonene, 

• god kjønnsbalanse og 

• god geografisk spredning nasjonalt 

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til vervene som faste medlemmer i arbeidsutvalget: 

• Seniorrådgiver Tanja Strøm, OsloMet (gjenvalg for ny periode) 

• Innovasjonsleder Dagfinn Dybvig, NTNU 

• Seniorrådgiver Theresa Mikalsen, UiT 

• Seniorrådgiver Hege Nedberg, OsloMet 
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Det var ingen av vara-posisjonene i NARMA AU som er til valg. Valgkomiteen har ikke tatt stilling til 
hvem som skal være nestleder. Alle de foreslåtte kandidatene er forespurt og har takket ja. 

 

Tromsø, 14. februar 2019 

Pål Vegar Storeheier 

På vegne av NARMAs valgkomite 

 

Årsmøtet bes velge kandidater til faste medlemmer av arbeidsutvalget, samt velge nestleder. Årsmøtet 
kan, dersom ønskelig, delegere valg av nestleder til NARMA-AU selv.  

 

Sak 7. Oppnevning av valgkomité NARMA AU 2020 
NARMAs vedtekter § 3.2 sier om utpeking av valgkomité: 

Valg av NARMAs arbeidsutvalg foretas på årsmøtet. Oppnevningsperiode starter fra årsmøtets 
slutt, hvis ikke annet er bestemt av årsmøtet. Valget foretas på grunnlag av innstilling fra en 
valgkomité som utpekes av årsmøtet året før valg skal gjennomføres. 

Som følge av dette skal det på årsmøtet 2019 nedsettes en valgkomité som skal arbeide fram mot 
årsmøtet 2019 hvor om lag halvparten av AU står på valg. 

Det foreslås følgende valgkomité: 

1. Pål Vegar Storeheier, UiT Norges arktiske universitet 
2. John Kamsvåg, NTNU 
3. NN, velges i årsmøtet 

Valgkomiteens sammensetning bør balanseres med hensyn til kjønn, kompetanse og geografisk 
spredning.  

 

 


