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2014/31 Oppfølging av referat fra forrige møte 

Utkast til referat var utsendt i epost 06.11.2014; utenom i sakene nedenfor var det ingen 
kommentarer. 

 

2014/33 NARMA kurs- workshopaktiviteter 2014/2015 

 Workshop: Strategisk bruk av bibliometri 

Workshop ble avholdt ved NMBU 12.11.2014 med 35 deltagere. I programmet søkte en å 
gå i detalj på en del elementære ting innen bibliometri. Det foregår en del lokal bruk av 
bibliometri, og det er viktig å heve kunnskapsnivået når en ønsker å ta i bruk datakilder 
som Scopus. NIFU har tatt initiativ til et bibliometri-nettverk (UiO, UiB, UiT, NTNU), det vil 
være en fordel om de kan gjøre seg nytte av NARMA som platform for sitt arbeid. 

 Workshop om prosjektøkonomi i Horisont 2020 

Workshop ble avholdt 06-07.11.2014 i samarbeid med Forskningsrådet og i 
Forskningsrådets lokaler. Det var ca 120 detakere på første dag som i hovedsak var for 
EU-rådgivere, og nærmere 250 den andre dagen da administrativt ansatte på FoU-
institusjonene som jobber med økonomistyring i H2020-prosjekter var hovedmålgruppe. 

Dette må karakteriseres som en kjemperespons og en ser store fordeler i bruk av felles 
nettverk Forskningsrådet/NARMA. Sammendrag kommer på narma.no. 

 Workshop: Impact i Horisont 2020 

Workshopen blir avholdt 03.12.2014 og det var på møtetidspunktet oppunder 30 
påmeldte. Det legges opp til tre innledninger; sammendrag kommer på narma.no. 
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 Workshop: Etikk 

UiS arrangerte 16.10.2014 heldagsseminar om forskningsetikk og opphavsrett: Kan du 
stole på en forsker?1: 

Fokus på forskningsetikk handler om å ivareta universitetets viktigste verdigrunnlag, 
nemlig etterrettelighet og tillit i all vår forskning og kunnskapsproduksjon. Dette er 
temaer som kan diskuteres på tvers av faglige skillelinjer og bør derfor være aktuelt for 
de fleste ved UiS, sier rektor Marit Boyesen 

Dette kan være modell for ytterligere NARMA-seminar om dette temaet. 

 

 

2014/32  NARMA vårkonferanse 13-14. april 2015 

Formålet med vårkonferansen er å sette fokus på et overordnet politisk tema, og på 
praktiske innsatsfelt for forskningsadministrasjon. 

Praktisk/teknisk: 

 Antall deltagere/dagpakker per dag: 250 (rommene har plass til opptil 300) 
 Antall overnattinger/enkeltrom: 13‐14.04.2015: 200 (i Oslo sentrum i vår booket vi 100 

rom, som vi reduserte til 75, våren 2013 hadde vi folk på 207 rom, pluss 15 noshow) 
 Plenumssal, som kan deles i tre med runde bord (det tar tid å sette/fjerne avdelingen) 
 Oppstart mandag kl 10:30, registrering fra kl 09, avslutning tirsdag kl 16 
 Lunsj mandag kl 13:00, tirsdag kl 11:30 
 Hele arrangementet kan avbestilles 120 dager før (13.desember), halvparten kan 

avbestilles innen 60 dager før (13 februar) 

Ulike innspill på plenums-tema og -innlegg ble diskutert: 

 UHR arbeider med oppfølging av forskningsstrategien for 2020 
 Kan det utvikles leder-system for forskningsstøtte 
 Effektive forbindelser mellom Forskningsrådet og institusjonene 
 Meldingen om finansieringsmodell for UH-sektoren kommer rubdt paåske, mens 
 Meldingen om struktur ser ut til å komme tidligere på året 
 Hvordan kan en få strukturendringer uten forventning om radikale endringer på 

administrativ side – et innlegg her må "snakke til" administratorer, ikke ledere 
 Viktig å ha med tema som kan interessere instituttsektoren 
 Gjerne med innlegg fra hhv. UH-, institutt- og helsesektoren 
 John og Peter diskuterer ressursperson fra Helsesektoren for fellessesjon 13.april 

 

Det planlegges tre parallelle sesjoner: 

 Mandag 13.04.2014: Horisont 2020, Regnskap, Etikk 
 Tirsdag 14.04.2015: Bibliometri, IPR, Karriereutvikling 

 

                                                               
1 http://www.uis.no/article.php?articleID=88834&categoryID=11381 
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 Ang. Horisont 2020 (Constantinos) 

Ikke sikker på om tema her vil bli Impact; dette må vurderes nærmere i lys av workshopen 
03.12.2014. 

 Ang. Etikk (Petter) 

En kan forsøke å lage opplegg basert på innsatsen i vårkonferansen 2014.  

 Ang. Regnskap (Kathrine) 

Det kan være behov for å se på nasjonale forskningsprosjekter siden regelverket for 
Horson 2020 ikke er klar og TDI ikke er brukbart for Horisont 2020. En må også vurdere 
målgruppe hhv. spesialist/generell. Det er relativt stor utskifting av personell i 
økonomiforvaltingen, og det vil til enhver tid være et antall nyansatte som trenger 
innføring. Bl.a. vil det være interessant å få med "nye" institusjoner som ikke har deltatt 
tidligere. Det kan være en god ide å blande workshop og konferanse. 

 Ang. Bibliometri (Ågot) 

Det er behov for fortsatt fokus på bibliometri for dummies og demonstrasjon av verktøy. En 
mulighet her er å lage en arena for NIFUs bibliometri-nettverk ved noen av de større 
institusjonene. 

 Ang. IPR (?) 

Miljøet ved NTNU ønsket ikke å utarbeide en egen sesjon, men kunne bidra med innlegg 
relevant for Horisont 2020. Intensjonen her er å lage arena for IPR-nettverket som er 
etablert ved en del institusjoner 

 Ang. Karriere (Ragnar) 

Noen institusjoner har erfaring med karriereutvikling for forskere, her er det spørsmål om 
karriere for forskningsadministrasjon. Dette kan være mulig å kombinere med plenums-
innlegg fra EARMA på siste dag. Vi trenger tips til karriereworkshop til høsten. Relevant 
med fokus på hvordan dette tas ned i egen institusjon; ulike grupper har ulike behov. 
EARMA blander rollene en del til hybrid/blanding av flere funksjoner, mens vi kan ha fokus 
på å "rydde opp" i rollene. Det er relevant å involvere personalavdelingene. 

 

Konferansebudsjett diskuteres på neste møte 

 

Sammendrag 

For hver parallell-/plenums-sesjon må det lages en kort intro på ca to linjer som kan 
publiseres på nett og sendes ut med invitasjoner. Frist er tidlig eller medio desember. 

 

2014/34  Internasjonalt AU-møte i 2015 

Det ble lagt fram noen forslag: 

 EARMA Conference (ERA-workgroup), 10-11.03.2015, Brussels, Belgia 
 EARMA 21st yearly conference: 28.06 – 01.07.2015, Leiden, Nederland 
 ARMA 25th Annual Conference, 01-03.06.2015, Brighton, UK 
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 UKRO (European office of the UK Research Councils), årlig konferanse i slutten av juni 
 DARMA årsmøte, 08-09.06.2015, Odense, Danmark 
 NUAS, Annet?? 

Det ble kommentert at mars trolig var for tidlig, og at det er vanskelig å uttale seg om 
møtetidspunkt for de AU-medlemmene som er på valg i april. 

 

2014/35  Eventuelt 

 Narma.no - nettsider  

Informasjon kommer på neste møte 

 Narma-kobling til helse-sektoren 

Informasjon kommer på neste møte 

 Valgkomite til AU 

Troels følger opp valgkomiteen som sist var i arbeid våren 2013. 

 Kontaktpersoner på institusjonene 

NARMA sender brev til institusjonene og ber om oppnevning av kontaktpersoner. Håkon 
lager utkast. 

 PES2020 - Utlysning av EU-mobiliseringsnettverk, Forskningsrådet2  

Det har kommet innspill på at et nettverk, forankret i NARMA, som bidrar til en mer 
systematisk kunnskaps- og erfaringsutveksling (og dermed også fører til et 
kompetanseløft) kan resultere i flere og ikke minst bedre norske søknader og prosjekter i 
H2020. Søknader behandles løpende og med frist 11.02.2015. 

Eksempler på kostnader som kan dekkes med disse midlene: 

 partnersøk og etablering av prosjektkonsortier 
 kostnader knyttet til nettverk og møter mellom norske aktører 
 reisekostnader 
 timekostnader 
 ekstern assistanse og rådgivning i forbindelse med kurs etc. 

Det er ikke umiddelbart klar hvem i NARMA som kan delta i utforming av en evt. søknad. 

 

Neste møte  

 Torsdag 18.12.2014, kl 12:00-14:00  
 Nettmøte 

Møtet ble avsluttet kl 13:50 

 

                                                               
2 
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/PES2020/1254001054712/p1173268235938?progId=1
253990770713&visAktive=true 


