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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 
 

Møtetid:  Mandag 10.11.2015, kl. 09:00-10:30 

Møtested: Nettmøte, connect.uninett.no 

Tilstede:  Konstantinos Chilidis (UiO), Solveig Fossum-Raunehaug (vara, NMBU), 
Troels Jacobsen (leder; UiS), Ståle Liljedal (UiT), Kathrine Huke 
Markengbakken (HiG), Tanja Strøm (HiOA), Hanne Merethe Sørgjerd 
(nestleder, NTNU), Målfrid Tangedal (UiA),  

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

Forfall:  Eirin Fausa Pettersen (HiB), Stian Sundell Torjussen (vara, HiH) 

Arkivref.: 2014/269-36 
 

 

2015/35 Oppfølginger: referat fra forrige møte 

Referat fra møte 14.09.2015. Utenom sakene nedenfor var det ingen kommentarer. 
 

2015/36 NARMA-strategi 2016-2017 

Saken ble utsatt til neste møte. 
 

2015/37 NARMA Spesialistinteressegrupper (SIG) 

Merk feilskriving i referat fra forrige møte, korrekt er Spesialistinteressegrupper. Dette 
rettes også opp på nettsidene. 

SIG-ansvarlige kommentere: 

1. EU-finansiert forskning (pre-grant, post grant, økonomi, …) 
2. Nasjonal forskningsfinansiering (pre-grant, post grant, økonomi, …) 

Her var mange interesserte med økonomi-bakgrunn og litt lite diversitet. Det ble også 
diskutert om skillet mellom de to gruppene var effektivt eller kunstig i forhold til 
målgruppen.  

Av den grunn ønsket en i oppstarten å slå de to gruppene sammen slik at en kunne være 
mer fleksibel i aktivitetene. 

En hadde kontakt med en mulig ressursperson for NARMA-konferansen, inkludert 
målrettede øvelser. En hadde også fått forespørsler angående TDI. 

Mulighet for workshop for Impact-interesserte skal diskuteres når SIG samles på 
årskonferansen, og planlegges nærmere for vår/sommer eller høst 2016. 
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3. Bibliometri 

En har vært i kontakt med Elsevier som er svært interessert i et samarbeid om en 
workshop i første kvartal 2016. Tema som er presentert for dem: 

 Bruk av SciVal å få avansert analyse av våre publiseringsdata (fra CRIStin). Dette vil 
gi bedre strategiske verktøy for institusjonell ledelse og forskningsledere 

 Undertema 
o Hva bør påvirke valg av analyseverktøy/indikatorer? En introduksjon til bruk av 

bibliometriske analyser. Se på den praktiske anvendelsen av forskningsdata og 
bibliometrianalyser i forskningsledelse 

o Resultater i ytelsesverktøy 
o Bli mer strategisk i støtte til forskningstalenter, identifisere potensielle områder 

for vekst 
o Samle og administrere mer data og rutinemessig bruke bibliometri for å støtte 

institusjonelle beslutningsprosesser 
o En presentasjon fra et universitet som bruker både CRIStin og andre analytiske 

verktøy, forklarer hvordan kombinasjonen av begge forsterker verdien av 
produksjonen/resultatene 

o En diskusjon om bruken av bibliometri for å drive politikk og forskningsanalyse 
  Etter workshopen vil deltagerne: 

o Forstå hvordan dataene kan brukes til å forme nasjonal og institusjonell 
strategi og politikk; 

o Forstå hvordan du bruker analyseverktøy for å måle individuell- og 
institusjonell forskningsytelse; 

o Forstå hvilke faktorer som skal vurderes ved valg av hensiktsmessige 
utregninger/analyser og indikatorer. 

Når det gjelder Forskningsrådet og deres deltagelse i en gruppe som ser på infrastruktur 
for nasjonale bibliometriske data så er det riktig at dette arbeidet mangler noen juridiske 
avklaringer. Arbeidet så langt blir presenteres på UHRs bibliometri-seminar 16.17. 
november1. 

4. IPR/kontrakter 

NTNU inviterte 27.10.2015 til nettverksmøte: IPR i UH-sektoren2. Om SIGen ble det 
kommentert ønske om noe større diversitet i gruppen utenom jurister, samt at en måtte 
ta hensyn til utfordringene i å drive et nettverk av denne typen og legge opp til aktiviteter 
på et passende nivå. 

5. Forskningsetikk 

SIG-ansvarlig hadde meldt forfall. En konstaterte at gruppen hadde velkvalifiserte og 
erfarne medlemmer. 

6. Science 2.0 

En hadde konstatert at nasjonal status på feltet faktisk var noe svakere enn forventet og 
at her var mye innsats nødvendig framover. 

                                                               
1 http://narma.no/narma-aktiviteter/bibliometriseminar-16-17-november/ 
2 http://narma.no/nytt-fra-narma-medlemmer/ipr-i-uh-sektoren-nettverksmote/ 
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7. Karriereutvikling 

SIG-ansvarlige ønsket å konferere før en rapporterte framdrift. 
 

Sekretær gjorde oppmerksom på at det var klargjort nettsider for alle SIGene: 
narma.no/tema 

og at det kunne være bra for rekruttering til gruppene med noe mer utfyllende 
informasjon om gruppen og om hvordan en tenkte å gå inn i arbeidet. 
 

2015/38 NARMA årskonferanse 2016 

En diskuterte konkretisering av programmet, fordeling av oppgaver og tidsplan for 
forberedelser. 

Generell ramme for konferansen var et felles innledende plenum, parallelle sesjoner, og 
avslutning i plenum. En ønsket en relativt tidlig avslutning andre dag slik at flest mulig var 
tilstede under avslutningen. Noen burde i tillegg få ansvar for rammene rundt 
konferansemiddagen. Det er også viktig at SIGene kan delta i formulering av programmet. 

Programmet for NARMA-konferansen er normalt klart til annonsering før jul. Dvs. at navn 
og intro i all hovedsak må være klart til det kommende AU-møtet i desember. 
 
Innledende plenum 12.04.2016. Tema: fusjoner – erfaringer og kulturforskjeller 

Universiteter og høgskoler har ulike fokus og arbeidskultur for forskning, utdanning 
osv. som en må ta hensyn til i fusjoner. Hvordan gjøre dette, innlegg med teori og 
praksis, erfaring fra prosesser og ulike tilnærminger. 

Rep fra KD ?? Ansvar: Troels Jacobsen 

Rep fra Århus universitet Ansvar: Troels Jacobsen 

Innleder fra UiT Ansvar Ståle Liljedal 

Innleder fra HiOA Ansvar Tanja Strøm 

Parallellsesjoner 12.04.2016 

Karriere og mobilitet En sentralt viktig sesjon. Innlegg om behov for og 
muligheter til mobilitet for forskningsadministratorer. 

Ragnar Lie: Jeg vet jo ikke hvordan denne bolken ble 
diskutert i møtet, men jeg kunne tenke meg å få presentert 
et rammeverk for kompetansebygging, noe à la: Hva er 
karriereutvikling, hvem har ansvar for å legge til rette for 
administratorers karriereutvikling, hva kan tilbys av 
tilrettelegging, kurs, mobilitetstiltak, kvalifiseringstiltak/ 
sertifisering, lederopplæring. En mulig arbeidsdeling mellom 
institusjonene, NARMA, Forskningsrådet (se nedenfor), UHR, 
EARMA/ARMA og andre internasjonale. Kan holdes av meg 
eller andre norske, kanskje i kombinasjon med 
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Forskningsrådet og noen internasjonale, f.eks. Research 
Professional3? 

Ansvar: Ragnar Lie og Troels Jacobsen 

Innspill mobilitet: Målfrid Tangedal 

Lagring av 
forskningsdata – åpne 
data 

Innspill om/av nasjonal infrastruktur, USIT, Forskningsrådet, 
NSD 

Her har NSD fått et stort prosjekt som starter opp nå. Hva 
med å invitere NSD, f.eks. Vigdis Kvalheim til å presentere 
prosjektet? 

Ansvar: Tanja Strøm (trenger flere støttespillere) 

Kursvirksomhet -
Forskningsrådet 

Hva er institusjonenes behov og kvalitetsnivå for kurs og 
kompetanseinitiativ fra Forskningsrådet. 

Denne kan kanskje ses i sammenheng med Karriere og 
mobilitet. Kontaktperson: Till Lech eller Tobias bade Strøm? 

Ansvar: Konstantinos Chilidis og Kathrine H. 
Markengbakken 

Ny lov om 
forskningsetikk 

Ansvar: Eirin Fausa Pettersen 

Parallellsesjoner 13.04.2016 

Impact  

(Dato er fastlagt.) 

Internasjonal innleder: Eugene Sweeney, director of Iambic 
Innovation 

Ansvar Konstantinos Chilidis 

Bibliometri i 
søknadsbiten 

Her har UiO jobbet en del med å ta i bruk SciVal4. Dette er i 
ferd med å bli implementert på institusjonsnivå og på 
enhetsnivå, og det er laget et eget bibliometri-nettverk på 
UiO. De kan sikkert bidra evt. Kontaktpersoner er Magnus 
Otto Rønningen og Herman Strøm v UiO. 

Ansvar: Tanja Strøm 

IPR og EU-kontrakter for 
dummies 

Ansvar: Hanne Merethe Sørgjerd 

Ny finansieringsmodell i 
UH-sektoren 

Her kan Per Heitmann fra UiO spørres, kanskje sammen 
med Seunn Smith Tønnesen fra UiA (De har ulik oppfatning 
av ”den svarte boksen” og ”dekomponering av basis”, som 
kan være interessant å få belyst). I tillegg kan Eivind Heder 
fra KD spørres. Han er sjef for den avdelingen som steller 
med finansieringsmodellen. 

Ansvar: ?? 

                                                               
3 https://www.researchprofessional.com (krever innlogging) 
4 https://www.elsevier.com/solutions/scival 
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Åpen sesjon Innspill fra medlemsinstitusjonene 

Ansvar: Troels Jacobsen med innspill fra alle 

Avsluttende plenum 13.04.2016 

- noe fengende og humoristisk 

 Ansvar: Troels Jacobsen med innspill fra alle 

 

 

2015/39 NARMA møter UHR 

Møtet med UHR sitt Forskningsutvalg finner sted 27.11.2015 og NARMA legger fram 
forslag til arbeidsplan og budsjett for 2016. Troels Jacobsen konfererer med Ragnar Lie 
ved første anledning. 

 

2015/40 Eventuelt 

Sekretariat for NARMA 

UHR diskuterer med en mulig vertsinstitusjon 

 

COST BESTPRAC – joint WG-meeting in Sofia, Bulgaria 

Arbeidsgruppene i COST BESTPRAC møtes 10-11.03.2016 og det ble referert 
programposter av interesse for NARMA:  

 Presentation of outcome on BESTRPAC survey "stress/ health/worklife balance of 
research administrators" (Jan Andersen, Denmark & Anne Katrin Werenskiold, 
Germany) 

 WG1.1: Employment and career development opportunities for research 
administrators Best practices identified in September 2015 at the meeting in 
Budapest will be presented and the creation of a white paper will be discussed. 

 Også innen legal pågår det et arbeide som er relevant for Michael. 
 WG3.1: The LERU model consortium agreement for the H2020 MSCA Innovative 

Training Networks. 

 

Neste møte 

Torsdag 10. desember kl 13-15, nettmøte 

(Eventuelt 09. desember samme tid.) 

Møtet ble avsluttet kl 10:30. 

 


