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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 
 

Møtetid:  Torsdag 18.09.2014, kl. 12:00-15:45 

Møtested: Norges forskningsråd. Drammensveien 288, Lysaker 

Tilstede:  Troels Jacobsen (leder; UiS), Kathrine Huke Markengbakken (HiG), Eirin 
Fausa Pettersen (HiB), Konstantinos Chilidis (UiO), John Kamsvåg 
(NTNU), Ågot Aakra (NMBU) Solveig Aas (UiO, vara) 

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

Forfall:  Vibeke Moe (nestleder; HiOA), Petter Román Øien (UiN), 

Arkivref.: 2014/269-11 HFo000/416 
 

 

 

Møte med Forskningsrådets EU-NCP’er 

Første del av møtet (kl 12:00-13:30) var diskusjon med Forskningsrådets NCPer om felles 
innsats i forhold til H2020, kurs, arrangement, etc. 

Fra Forskningsrådet, Internasjonal stab deltok følgende: Kristin Danielsen (direktør), Yngve 
Joseph Foss, Per Magnus Kommandantvold, Till Christopher Lech og Tobias Bade Strøm. 

Forskningsrådet innledet med en kort introduksjon, en ønsker å arbeide med 

 Mobilisere for Horisont 2020 
 Støtte planlegging, forskningsinfrastruktur på ESFRI Roadmap 
 Mer fagspesifikke møter i regi av NCP-ene 
 06.november: møte EU-rådgivere , SSH-fokus/Finance Helpdesk 
 04.desember: status-workshop, politisk 
 09.desember: EU-rådgivere, status, cases, praktisk hands on H2020 intro, 

samarbeid nærmere planleggerne 

Mulig arbeidsdeling i opplæring kurs 

 Bedriftskurs 
 Nettverksutlysning PES 2020: aktiviteter, stakeholders, innhold 
 Bruk av LinkedIn-gruppe (?) 
 Mobilisere forskere til å delta i Brussels 
 Toveis kommunikasjon, tilbake til Forskningsrådet 
 UHR-initiativ på forskerstøtte i Brussels 
 Tema workshop: forskningsadministrasjon og linje 
 Er NARMA nærmere institusjonene enn Forskningsrådet? 
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Om karriereutvikling: 

 Karriereutvikling kan regnes i tre nivå:  
o med forskerne, søknadsskriving m.m. 
o mellom fakulteter – strategi 
o forskningsadministrativ ledelse 

 EARMA/ARMA har kvalifikasjonsprogram (samarbeidsmodul) 
 Rolleforståelse og rutiner 
 Impact i H2020 
 Informasjons kampanjer og -kanaler – mobilisering og spørsmål 
 Bruk av FANE (Forskningsadministrativt nettverk) innen institusjonene 
 Hvordan jobber UH-institusjonene med perspektiver 
 Opplæringsideer fra Forskningsrådet, institusjonene og NARMA 
 På mange tema har ikke Forskningsrådet bygget opp tilbud fordi EU slike 
 NARMA møter ikke (bare) spesialister 

Hvordan arbeide framover 

 Er det behov for beredskap på særskilte tema 
 IPR-nettverk 
 Etikk-konferanse 
 Knytte kontakt til ekspertise i Forskningsrådet 
 Bruke faste kontaktpunkter 
 Samarbeide med EU-rådgivergruppene 
 Det er to nivå i målgruppen: de profesjonelle og spesialiserte og de med bredere 

mer generelle arbeidsfelt 
 Årlig oppfriskning 

Arenaer for samarbeid 

 Overordnet 
 Arbeidsgrupper 
 Årskonferanse 

 

2014/22 Oppfølging av referat fra forrige møte 

Referat fra møtet 10.06.2014 var utsendt i epost 17.06.2014 med kommentarfrist 
01.07.2014. Det var ingen spesielle kommentarer utenom diskusjon i sakene nedenfor. 

 

2014/23 NARMA Økonomistatus 

Regnskapsstatus per 02.09.2014 ble lagt fram sammen med budsjett for NARMA 2014 og 
2015. 

Det har så langt være lite forbruk på årets budsjett, samtidig viser vårkonferansen 2014 et 
lite overskudd. 

Økonomi forening på fellesskapet, Det ble oppfordret til å komme med innspill på 
aktiviteter. 
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2014/24 Status: NARMA kurs- workshopaktiviteter høsten 2014 

A. Workshop: Strategisk bruk av bibliometri 

Denne arrangeres 12.november 2014 på NMBU for ca. 40 deltagere maks. Bibliometri er 
på mange vis et ubleket lerret på institusjonene og økt kompetanse er viktig. UHR hadde i 
januar 2014 en workshop i lokal bruk av bibliometri. Ågot Aakra er kontakt. 

Vedtak: Budsjett for workshopen er kr 20 000; det skal ikke kreves deltagerpenger 

B. Workshop: Impact i H2020 

Workshoppen er under planlegging i samråd med Forskningsrådet; i ettertid fastsatt til 
03.desember 2014 på UiO for ca. 40 deltagere maks. Konstantinos Chilidis er kontakt. Det 
legges opp til 2 generelle innlegg, praktisk øvelse og det forventes at deltagerne har noe 
grunnleggende kunnskap. 

Vedtak: Budsjett for workshopen er kr 20 000; det skal ikke kreves deltagerpenger 

C. Workshop Forskningsrådet: Prosjektøkonomi i Horisont 2020.  

Arrangeres 07. november 2014 på Lysaker for ca. 110 deltagere maks og i forlengelse av 
Forskningsrådets møte med EU-rådgiverne 06. november. Forskningsrådet arrangerer. 
Kathrine Huke Markengbakken er NARMA-kontakt 

D. Workshop: forskningsetikk 

De nasjonale forskningsetiske komiteene inviterte til årets møte i Forskningsetisk forum 
18.september 20141. Detter er et tema som også NARMA ønsker å ta opp i form av 
forskningsetisk kurs, eventuelt i deling av dato med institusjonskurs. Dette blir trolig etter 
nyttår. Troels Jacobsen er kontakt. 

E. Workshop: karriere utvikling i forskningsadministrasjon 

Dette tema kan trolig utvikles som et FANE-verktøy (Forskningsadministrativt nettverk) 
internt i organisasjonene som kan «lånes ut» til enhetene; UiS og UiO har FANE for 
fakultetene. Dette kan trolig arrangeres på årskonferansen. Ragnar Lie er kontaktperson. 

Her kan også være et poeng med karrierebygging og hospitering internt i 
organisasjonene, nasjonalt og internasjonalt (NUAS, Norden, EU, osv.) som del av HR-
siden i bygging av karrierevei. Den interne delen her kan bli del av FANE. 

F. Workshop: Deling og ny bruk av data 

Dette er et aktuelt tema; det er viktig å være informert om Forskningsrådets holdning til 
Science 2.0. Kontaktperson kommer. 

 

2014/25 Status arbeidsgrupper, etablering, forslag nye grupper? 

Se også ovenfor. 

A. Arbeidsgruppe Ekstern-EU 

En savner en arbeidsgruppe for kontakt forskningsfinansiering og –samarbeid utenfor EU. 
Eksempel med kompetanse på forskningsfinansiering fra USA.  

                                                               
1 https://www.etikkom.no/Aktuelt/Arrangementer/Velkommen-til-Forskningsetisk-forum-2014/ 
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B. Arbeidsgruppe Forskningsformidling og -kommunikasjon 

En så også behov for en innsats på å bygge kompetanse i å administrere formidling 

C. Nettverk EU-rådgivere 

Per i dag er det to nettverk her, ett som i hovedsak består av universitetene, mens 
høgskolene har en annen gruppe. Disse kan kanskje koordineres. 

 
For alle disse tre kan det lages bestillinger til årskonferansen. 

 

2014/26 NARMA vårkonferanse 2015 

NARMA Vårkonferanse 2015 arrangeres 13-14. april 2015 på Quality Airport Hotel 
Gardermoen 

Temagrupper: 

1. Horisont 2020, Konstantinos Chilidis 
2. IPR, NTNU (Morten) 
3. Bibliometri, Ågot Aakra 
4. Etikk, Troels Jacobsen 
5. Regnskap, Kathrine Huke Markengbakken 
6. Karriereutvikling, Ragnar Lie 

I tillegg kan innledninger være om: 

 SAK-tiltak (SAK= samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) og 
finansieringsmodellen i et nytt organisasjonslandskap 

 Langtidsmeldingen for forskning og statsbudsjettet 2015 
 Karriereutvikling 

 

2014/27 Rapportering fra søsterorganisasjoner: NCURA, DARMA, EARMA, NUAS, 
SRA, andre? 

Troels Jacobsen har representert og vil representere NARMA i flere internasjonale møter: 

 DARMA - Danish Association for Research Managers and Administrators. Årsmøte, 
03-04. juni 2014 i København 

 NCURA - National Council of University Research Administrators. Annual Meeting, 
09-13. august 2014 i Washington DC 

 SRA international - Society of Research Administrators International. Annual 
Meeting, 18-22. oktober 2014 i San Diego, California 

Rapport/erfaringer fra reisene publiseres på narma.no 

Vedtak: NARMA dekker reisene til NCURA og SRA International i sin helhet. (Utvidelse av 
vedtak i sak 2014/21-B Kostnadsstøtte…) 
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2014/28 Internasjonalt AU-møte i 2015 

Ulike muligheter for å legge et møte i NARMA AU til et internasjonalt arrangement, 
eksempelvis årsmøte i en søsterorganisasjon, ble diskutert uten konklusjon. 

Det ønskes fortsatt innspill. 

 

2014/29 Fellesaktiviteter med helseforetakene 

Troels Jacobsen refererte samtaler med Peder Utne, Oslo universitetssykehus HF. 
Ytterligere informasjon kommer. 

 

2014/30 Eventuelt 

A Valg på NARMA Årsmøte 2015. 

Det ble på sist årsmøte ikke oppnevnt valgkomite for valg som skal gjennomføres til 
våren. Sist valgkomite bestod av: 

 Ingrid Songer 
 Collin Murphy 
 Astri Johanne Bårdgaard 

Vedtak: En henstiller til tidligere valgkomite om å fungere til kommende årsmøte. 

B. Kommunikasjon innad i NARMA AU 

Det er viktig at AU-medlemmene følger opp henvendelser/eposter rimelig raskt. 

C. Kontaktpersoner på institusjonene 

Det må arbeides for å få på plass kontaktpersoner på medlemsinstitusjonene som kan 
formidle NARMA-meldinger innad i sine institusjoner, og som kan formidle innspill til 
NARMA AU. 

 
Neste møte  

Neste møte avholdes før jul, foreslått i Stavanger; det inviteres per doodle. På grunn av 
høy reisevirksomhet ellers ble neste møte fastsatt til 

 Torsdag 27.11.2014, kl 12:00-13:30  
 Telefonmøte. 

Møtet ble avsluttet kl 15:45. 


