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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 
 

Møtetid:  Torsdag 18.12.2014, kl. 12:00-13: 35 

Møtested: Nettmøte 

Tilstede:  Troels Jacobsen (leder; UiS), Vibeke Moe (nestleder; HiOA)Konstantinos 
Chilidis (UiO), John Kamsvåg (NTNU, til kl 12:45), Kathrine Huke 
Markengbakken (HiG), Eirin Fausa Pettersen (HiB), Petter Román Øien 
(Nordlandssykehuset HF), Målfrid Tangedal (UiA, vara) 

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

Forfall:  Ågot Aakra (NMBU) 

Arkivref.: 2014/269-15 HFo000/416 
 

 

2014/36 Oppfølging av referat fra forrige møte 

Utkast til referat var utsendt i epost 15.12.2014, det kom i løpet av møtet innspill på noen 
opprettinger. 

 

2014/37 NARMA vårkonferanse 13-14. april 2015 

 Konferansetittel og invitasjonstekster 

Dette skal på nett 12.01.2015 - dvs. det må sendes til sekretariatet så snart som 
mulig før denne datoen. 

 

 Tentativ tidsplan mandag 13.04.2015 
Oppstart kl 10:30, registrering fra kl 09 
Plenumssesjon kl 10:30 - 13:00 
Lunsj kl 13:00 - 14:00 
Parallellsesjoner kl 14:00 - 17:00 
NARMA årsmøte 2015 kl 17:30 - 18:30 
Festmiddag kl 19:00 - … 

 Tentativ tidsplan tirsdag 14.04.2015 
Oppstart kl 08:30 
Parallellsesjoner kl 08:30 - 11:30 
Lunsj kl 11:30 - 12:30 
Plenumssesjon kl 12:30 - 15:00 
Avslutning (?) kl 15:00 - … 
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 Temagrupper/parallellsesjoner: Mandag 13.04.2015 

o Horisont 2020 Impact (Konstantinos og Vibeke) 

En ønsker å utvikle denne parallellsesjonen i januar. Her kan være interessant å ta 
med kunnskap fra COST-nettverket BESTPRAC1 som NARMA (v. Vibeke) deltar i. 

o Økonomi (Kathrine) 

En fant økonomi å være en bedre tittel enn regnskap her, og en så for seg et ganske 
praktisk kursopplegg innen økonomi, rapporter og erfaringer med revisjon. Dette 
må koordineres med Forskningsrådet som får ny NCP på dette området. 

o Etikk (Petter) 

For dette temaet er samme komite som i fjor etablert (Heidi Skramstad, Jorunn H. 
Barka) og en vil møtes 08.01.2015 for å utvikle programmet. 

 

 Temagrupper/parallellsesjoner: Tirsdag 14.04.2015 

o Bibliometri (Ågot) 

Programkomite for denne parallellsesjonen er så godt som klar og vil ha et 
telefonmøte i uke 51. 

o IPR (John) 

Her ble ulike vinklinger for sesjonen diskutert, og en så muligheten for innspill fra 
det nasjonale IPR-nettverket. Det kunne f.eks. være relevant med referanser til 
NRK-brennpunkt reportasjen fra UiO om en passet det inn i forhold til etikk-
sesjonen dagen før. En kom fram til at følgende tema kunne være relevant:  

IPR i ekstern finansiering 
IPR forvalting og TTOer 
IPR i intern policyutvikling 

En vil kontakte juridiske kontakter og deltagere i IPR-nettverket (HiOA, NTNU, UIB) i 
programutviklingen. 

o Karriereutvikling (Ragnar og Målfrid) 

Ragnar har skissert et opplegg inspirert av ARMA og EARMA og foreslår at EARMAs 
arbeidsgruppe for karriereprogrammet kan møtes i forbindelse med konferansen. 
Det er også foreslått å bruke en av plenumsforeleserne denne dagen til dette 
temaet. 

 

 Plenumsinnledere 

En bygget videre på diskusjonen fra forrige møte og vurderte plenumsinnledere 
under to tema: Struktur/SAKS-prosessen og Internasjonale vinklinger 

                                                               
1 The Voice of Research Administrators - Building a Network of Administrative Excellence - BESTPRAC 
   http://www.bestprac.eu/home/ 
   http://www.cost.eu/about_cost/strategy/tn/Actions/TN1302 
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Mulige personer: 
o Statssekretær i Kunnskapsdepartementet (Ragnar) 
o Innleder fra instituttsektoren (epost fra Ågot) 
o Innleder fra Helsesektoren/Helse- og omsorgsdepartementet (Troels, Petter, 

John) 
o Leder for COST BESTPRAC (Vibeke) 
o Leder for SRA International (Troels) 

 Konferansebudsjett 

Dette legges fram etter nyttår. 

 

2014/38 Valgkomité for NARMA AU, årsmøtet 2015 

Det ble ikke valgt ny valgkomite på NARMA årsmøte 2014 og tidligere valgkomite er 
forespurt om de hadde mulighet til å fungere fram til førstkommende årsmøte i 2015. 

Ingrid Songer, UiO kan fortsette men det er behov for to medlemmer i tillegg. Komiteen 
bør da trolig ha en deltager fra høgskolene og en fra UHR og mulige kandidater ble 
diskutert. Det er viktig at valgkomiteen har god tid til arbeidet fram mot årsmøtet 
13.04.2015 

Vedtak: NARMA leder diskuterer oppnevning og personer med UHR 

 

2014/39 Eventuelt 

 NARMAs UHR-tilknytning 

Det er indikert at NARMAs tilknytningspunkt i UHR kan bli endret fra 
Administrasjonsutvalget til Forskningsutvalget. 

 PES2020 - Utlysning av EU-mobiliseringsnettverk, Forskningsrådet2  

Det ble diskutert om NARMA hadde kapasitet til å skrive søknad, og hvordan en i så fall 
kunne oppfylle krav om deltagelse fra flere sektorer, hvilke av NARMAs tema en ønsket å 
framheve, og hvordan en ellers kunne konkretisere en innsats. Første søknadsfrist nå er 
11.02.2015. 

Vedtak: Det er urealistisk for NARMA å utvikle en søknad fram mot førstkommende 
søknadsfrist, dette kan evt. vurderes senere.  

 Narma-kobling til helse-sektoren 

Det ble klargjort at aktørene i helsesektoren her avventet et initiativ fra NARMA for 
hvordan denne koblingen kan gjøres på et mer formelt vis enn tidligere. Det var også klart 
at dette i så fall måtte bli en sak for årsmøtet 2015. 

Vedtak: NARMA leder diskuterer framgangsmåte med UHR og utvikler prosess fram mot 
årsmøtet 

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

Det er laget avtale med IT-avdelingen ved UiT om teknisk drift og oppdatering av 
narma.no. Så langt er det gjennomført noen kosmetiske opprettinger, NARMA-forum er 
fjernet, det er lagt til twitter-feed som henter fra #earma, rss-feed som henter nyheter fra 
earma.org og vi har fått innspill på språkløsning. AU må vurdere andre informasjonskilder 
og ellers kommentere på relevans. 

Det vil komme innlegg om NARMA workshops om økonomi og H2020 Impact. 

Det er ønskelig at medlemmene i NARMA AU lager flere nyheter på narma.no. 

 

Neste møte  

 Evt. i Oslo i uke 5, 26-30.01.2015 
 Evt. nettmøte samme tid 

Møtet ble avsluttet kl 13:35 

 

 


