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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 
 

Møtetid:  Torsdag 20.05.2015, kl. 12:00-13: 15 

Møtested: Nettmøte, connect.uninett.no 

Tilstede:  Troels Jacobsen (leder; UiS), Hanne Merethe Sørgjerd (nestleder, 
NTNU), Konstantinos Chilidis (UiO), Ståle Liljedal (UiT), Kathrine Huke 
Markengbakken (HiG), Eirin Fausa Pettersen (HiB), Tanja Strøm (HiOA), 
Målfrid Tangedal (UiA) 

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

Forfall:  Solveig Fossum-Raunehaug (vara, NMBU), Stian Sundell Torjussen 
(vara, HiH) 

Arkivref.: 2014/269-27 
 

2015/10 Oppfølginger: referat fra forrige møte og protokoll fra Årsmøte 

Det var ikke kommentarer utenom de som framkom i sakene nedenfor. 

2015/11 NARMA Arbeidsplan 2015 og aktiviteter 

Innspill fra NARMA vårkonferanse 2015, sesjonene om forskningsadministrasjon og 
impact var utsendt som grunnlag for diskusjonen. Sekretariatet hadde ikke mottatt 
kommentarer fra andre sesjoner utenom presentasjonene som ligger på nett. Det ble 
ingen konkret diskusjon om innholdet i innspillene på møtet; heller ikke om tidfesting av 
eventuelle arrangementer senere i 2015. 

Det ble kommentert som følger: 

 Det kunne være interessant med konkrete workshops fokusert på institusjonenes 
ledernivå 

 Det kunne være ønskelig for institusjonene å kunne delta mer i forarbeidene til 
Forskningsrådets programmer 

 Det bør lages en tabell for ulike tiltak og emner for workshops 
 Og det må diskuteres hvordan disse kan arrangeres 
 Eksempelvis hvordan vi kan invitere institusjoner og interesserte som ikke er i 

NARMA AU til å ta arrangøransvar for ulike aktiviteter 
 Bibliometri hadde et bra opplegg på konferansen, her er det ønske om mer 
 Oppsummering av TDI-modellen og hvordan denne etter hvert fungerer i praksis - 

erfaringsutveksling. Dette kan også være konferansetema: dypdykk og generelt 
 Hvordan utføre strategiarbeid på institusjonene - i stabsfunksjon, gjerne med 

innspill fra KD 
 Forskningsadministrativ karriere 
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Konstantinos lager en kortversjon av dokumentet om impact, Målfrid lager en kortversjon 
av dokumentet om forskningsadministrasjon.  

Med dette som grunnlag vil NARMA AU diskutere mer inngående på møtet i Brighton 
01.06.2015. 

2015/12 Forberedelse til møte med UHR Forskningsutvalget 

Budsjett for NARMA 2015 og økonomioversikt 2013, ble ikke lagt fram for UHRs 
forskningsutvalg i 2014. Dette gjøres sammen med budsjett for 2016 og økonomioversikt 
for 2014 i Forskningsutvalgets møte i høst (november 2015).  

NARMAs budsjett for 2015 og økonomioversikt for 2014 ble godkjent av NARMAs Årsmøte 
13.04.2015; økonomioversikt for 2013 ble godkjent av NARMAs Årsmøte 01.04.2014. 

I tillegg planlegges et fellesmøte melom NARMA AU, Forskningsrådet og UHR i september. 

2015/13 NARMA vårkonferanse 2016 

NARMAs arbeidsutvalg og sekretariat var godt fornøyd med årets konferanselokalitet, og 
en undersøker om arrangementet kan legges hit også for 2016. 

Basert på tilbakemeldinger fra CRIStin ønsker en å arrangere Årskonferansen 2016 midt i 
uke 15, dvs. to av dagene 12-14.04 2016.  

2015/14 NARMA-sekretariat 2016-19 

NARMAs Arbeidsutvalg har så langt ikke mottatt innspill på plassering av NARMAs 
sekretariat i perioden 2016-19. En vil derfor sende henvendelse til samtlige UHR-
institusjoner før sommeren.  

Sekretariatet lager utkast til brev til neste møte. 

2015/15 Deltagelse ARMA-konferansen 2015 

NARMAs Arbeidsutvalg deltar med åtte medlemmer, inkl. én vara, på ARMA konferansen i 
Brighton 01-03.juni 2015. 

Det avholdes NARMA AU-møte 01.06.2015 kl 12:30 og utover, leder fra ARMA m.fl. vil møte 
oss kl 15:30. Vi har møterom på Brighton Metropole fra kl 12 og utover. 

En ønsker på møtet særlig å diskutere NARMA-aktiviteter 2015 og 2016. Sekretariatet 
lager saksliste og liste over medlemmenes ankomst, avreise og kontakttelefon. 

2015/16 Eventuelt 

Intet. 

 

Neste møte  

 NARMA Arbeidsutvalg møtes før ARMA konferansen i Brighton:  
01.juni kl 12:30 på Brighton Metropole  

 NARMA Arbeidsutvalg planlegger et samrådsmøte mer Forskningsrådet og UHR i 
Oslo september 2015 

Møtet ble avsluttet ca kl 13:15 


