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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 
 

 
Møtetid:  Tirsdag 10.06.2014, kl. 12:00-13:45 

Møtested: Connect.uninett og telefon 05119 

Tilstede:  Troels Jacobsen (leder; UiS), Vibeke Moe (nestleder; HiOA), 
Konstantinos Chilidis (UiO), John Kamsvåg (NTNU), Ågot Aakra (NMBU) 

Ellers møtte: Ragnar Lie (UHR), Håkon Fottland (Narma-sekr, referent) 

Forfall:  Petter Román Øien (UiN), Kathrine Huke Markengbakken (HiG), Eirin 
Fausa Pettersen (HiB) 

Arkivref.: 2014/269 -9 HFo000/416 
 

 

Noe tilkoblingsproblemer på møtevert-siden gjorde at alle hadde lyd per telefon og bilde 
via Connect.uninett. Bortsett fra dette var en generelt fornøyd med denne møteformen. 

 

2014/17  Oppfølging av referat fra forrige møte og årsmøteprotokoll 

Ingen kommentarer til referat fra møtet 31.03.2014 og signert årsmøteprotokoll 
 

2014/18  NARMA Vårkonferanse 2014 

Økonomistatus per 01.06.2014 var ikke klar til møtetidspunktet; sendes ut så snart det er 
klart. 
 

2014/19  NARMA kurs- workshopaktiviteter høsten 2014 

Diskusjonen her ble innledet med referanse til Kunnskapsdepartementets Nasjonal 
strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU1. NARMA nevnes flere steder i 
kapittel 5.3.2 om støtteapparat (side 15-17). Dette er både et potensiale og en forpliktelse 
for NARMA til å følge opp med målrettede aktiviteter og erfaringsutveksling. 

I diskusjonen om tema for høstens NARMA-workshopper ble det kommentert at verken 
CRIStin II eller prosjektmodulen i CRIStin enda var klar og at dette var nødvendig for en 
spisset CRIStin-fokusert workshop. 

UHR arbeider videre for en mulig justering av publiseringsindikatorene og dette kan være 
et bra tema å ta opp i forbindelse med CRIStin. 

Forskningsadministrasjon som karrierevei, også som tema for forskere, har vært ønsket som 
NARMA-tema i flere sammenhenger. Ragnar Lie vil undersøke muligheter for en gruppe 
som skal se på karriere-utvikling for forskningsadministratorer 

                                                               
1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/planer/2014/Nasjonale-strategien-for-

forsknings--og-innovasjonssamarbeidet-med-EU-.html?id=762473 
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Workshop: bibliometri og bruk av bibliometri i søknadsprosesser var derimot tema på 
DARMA-konferansen 03-04.06.2014. Flere ferske rapporter og oversikter omhandler dette 
men vi har færre eksempler på hvordan denne informasjonen kan tas aktivt og strategisk i 
bruk for å toppe laget i søknadssammenheng: 

 Forskningsrådet2 
 Nordforsk3 
 Norske oversikter4 

Det kunne her være mulig å invitere en ressursperson fra DARMA-konferansen/Århus 
Universitet som har utviklet åtte forskjellige verktøy til dette formålet. Workshoppen 
planlegges lokalisert til NMBU med Ågot Aakra som innledende koordinator. 

Workshop:Impact i H2020. Impact, effekter av forskningsinnsats på lengre sikt, 
etterspørres i økende grad i søknadsprosessene og institusjonene har utfordringer i å 
skissere slike effekter. Her kan en bl.a. se på innhold i tidligere søknader, suksessrater og 
skriveteknikk. Dette vil være en direkte oppfølging av KDs nye strategi. Her er det også på 
sin plass med et kontaktmøte mellom NARMA-AU og Forskningsrådets NCPer som innspill 
til planlegging av workshopen evt. nye wokshopper til våren. Workshoppen planlegges 
lokalisert til UiO med Konstantinos Chilidis som innledende koordinator. 

Workshoppene bør tidfestes så snart som mulig og informasjon publiseres på narma.no. 
 

2014/20  NARMA vårkonferanse 2015 

Tema. En ønsket for vårkonferansen 2015 å gjenta opplegget fra 2013 med flere og mer 
spissede konferansetema. Her er det relevant å videreføre en del tema både fra 
vårkonferansen 2014 og fra årets workshopper, gjerne åtte grupper: 

 Impact-gruppe 
 IPR-gruppe 
 Bibliometri / CRIStin II - gruppe 
 Etikk-gruppe 
 Regnskaps-gruppe 
 Karriere og kompetanseheving for forskningsadministrasjon 
 … 
 Noen plenumsinnlegg 

Fram til neste AU-møte må det arbeides med innhold og ansvarlig for gruppene; det er 
også åpent for flere innspill. 

Det ble samtidig informert om planer for et mulig nasjonalt IPR-nettverk. Det er mulig at 
NARMA kan tilby en plattform for et slikt nettverk inkludert konferansetema. Vibeke Moe 
følger opp dette. Oppfølging av KD-Statsrådens 7-punktsplan er også aktuelt, sekretariatet 
lager nyhet om KDs EU-strategi. 

Lokalitet og tidspunkt. Det kom etter vårkonferansen 2014 i Oslo sentrum kommentarer 
om at arrangementet heller kunne legges til Gardermoen. Vi tar konsekvensen av dette og 
undersøker mulige fasiliteter på Gardermoen i perioden 13-17.04.2015. 

Generelt er det viktig for hele AU å fortsette arbeidet for økt NARMA-synlighet og relevans 
med ulike tema, nyheter og innspill på nettsidene. Dette vil bedre interessen for 
konferansen og workshoppene. 
 

                                                               
2 http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Rapport_om_internasjonalt_forskningssamarbeid_er_klar/ 

1253995930848?lang=no 
3 http://www.nordforsk.org/en/programmes/prosjekter/bibliometric-indicators-for-the-nordic-universities 
4 http://www.nifu.no/forskning/bibliometri/ 
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2014/21  Eventuelt 

A. Referat fra årsmøtet i DARMA 

Troels Jacobsen deltok på årsmøtet i DARMA - Danish Association for Research Managers 
and Administrators, 03-04.06.2014. DARMA er organisert med enkeltmedlemmer, p.t. ca 
250, i motsetning til NARMA som har UHR-institusjonene som medlemmer og samtlige 
ansatte som potensielle deltagere. 

I tillegg til plenumsinnlegg hadde en her diskusjon i hele 14 Spesial Interest groups: 

1. Research support at small institutions 
2. Industry cooperation and innovation 
3. Open Access/The Bibliometric Research Indicator 
4. Self-management 
5. EU-Excellence 
6. Pre-award 
7. Post-award 
8. Private foundations, payment of indirect costs and use of overheads 
9. Co-operation/IPR 
10. Supporting interdisciplinary research – SSH in the present research agenda 
11. Organising research support – between research administration, professionalism 

and other administrative units 
12. Strategy 
13. EU-Societal Challenges/Industrial Leadership 
14. Impact 

Ytterligere referat kommer på narma.no. 
 

B. Kostnadsstøtte til internasjonal NARMA-deltagelse 

Planene om å legge neste møte i NARMA-AU til en internasjonal møtearena viste seg 
dessverre vanskelig å gjennomføre. Inntil videre ble det foreslått at NARMA kunne støtte 
NARMA-leders deltagelse på konferanser/møtene i: 

 DARMA - Danish Association for Research Managers and Administrators5 
 Ncura - National Council of University Research Administrators 6 
 SRA International – Society of Research Administrators International7  

Vedtak:  

NARMA-leder støttes med 50% av kostnadene for deltagelse i DARMA, Ncura og SRA 
International 

 

Neste møte  

Fellesmøte med Forskningsrådets NCPer for Horisont 2020. 

 Tidspunkt 02.09.2014 kl 13-15 hos Forskningsrådet. 

Møtet ble avsluttet kl 13:45. 

                                                               
5 http://www.darma.dk/ 
6 http://www.ncura.edu/Home.aspx 
7 http://srainternational.org/ 


