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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 

 
Møtetid:  Torsdag, 14.09.17, 10-12 

Møtested: Forskningsrådet 

Tilstede:  Heidi Annette Espedal (UiB), Hanne Sørgjerd (NTNU), Eli Andås (UiA), Erik 
Ingebrigtsen (NTNU), Stian Sundell Torjussen (INN), Tanja Strøm (HiOA), 
Eirin Fausa Pettersen (HVL) og Mette Topnes (UiO). Ståle Liljedal (UiT) via 
skype.  

Ellers møtte: Ragnar Lie (UHR), Nina Hedlund (Forskningsrådet), Målfrid Tangedal (UiA, 
referent) 

Forfall:   

Arkivref.: 17/00342 
 

 

2017/35 Oppfølging: referat fra forrige møte 

Referat godkjent 

 

2017/36 Nytt fra INORMS 

• Telefonmøte for to uker siden – med INORMS-konferanse i Edinburgh juni 2018 og 
INORMS-konferanse i Japan i 2020 som hovedtema.  

• INORMS har hatt en arbeidsgruppe som har arbeidet med ulike tema, og denne skal nå 
settes sammen på nytt. INORMS ber om medlem fra NARMA. 

• Hanne Sørgjerd stiller for NARMA. Hanne gir beskjed direkte til INORMS. 
• Det må også avgjøres om NARMA skal stille fysisk til INORMS-møte i Vancouver i 

oktober, Heidi ser på dette.  

 

2017/37 Vårkonferanse 2018 

Innspill til plenum:  

Hovedtema: Open Science, med RRI og Open Access som undertema. Fra EARMA 2017, 
Malta: David Butz Pedersen, Ålborg – kan ha innledning om framtidsmuligheter. God innsikt i 
det som kommer/skjer i EU.  

RRI (Responsible Research and Innovation)  

 Har aktuelle personer fra HiOA, UiB og NTNU (Heidrun Åm). 
 Forslag fra Tanja: Alan Winfield, UWE Bristol. Klare paralleller til Open Science, 

vitenskapens plass i samfunnet 
 Må sikre at vi får presentert både policy-området og det mer praktiske – 

hvordan forskadmin skal arbeide med temaet. 
 I høst: KD-koordinert strategi for Open Data/Open Science, skal fullføres innen 

året. Dette kan også kobles opp. 
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 Hva er vi dårlig forberedt på? – problemstillinger rundt deling og IPR.  
 Hvordan påvirker Open Science norsk forskningspolitikk? Innlegg fra John-Arne 

Røttingen, FORSKNINGSRÅDET?  
 Kan vi utfordre KD om hva de tenker rundt full Open Access innen 2020.  

 Personvernforordningen – Åshild Revhaug, NTNU (koordinerer høringsuttalelse 
fra UH-sektoren). Det er også en copyright-forordning til høring i kommisjonen 
som også kan skape konflikt for Open Data-tankegangen. Vinkling rundt 
problemområdene, men med fokus på løsninger. 

 Er det noen fra helsesektoren som kan si noe om prosjektdesign? 
 Paneldebatt på slutten – tema hvordan møter vi dette i Norge? Deltagere fra 

KD, FORSKNINGSRÅDET, UH-sektoren, pluss et par forskere.  
 

Arbeidsgruppe: Tanja, Erik, og Ragnar, Målfrid ved behov. Gruppen ledes av Tanja. 

Avlutte med langtidsplanen – Bjørn Haugstad (ansvarlig:?) 

 

Innspill til parallellsesjon:  

• Stian: forskerutdanningsprosjekt – koble forskerutdanningen mot næringslivet 
(Høgskolen i Innlandet). Forskningsadministrasjonen som karriererådgivere? UiB: 
forskertalent program igangsettes nå, kan også brukes inn i sesjonen. ARMA jobber 
også med dette. Kan samarbeide med forum for forskerutdanning i UHR. Grenselandet 
HR/forskningsadministrasjon. Stjerneprogrammet ved NTNU. Få inn eksempel fra ulike 
norske institusjoner. Bør bruke de som jobber med finansieringsstøtte – kompetanse ut 
mot næringslivet. Ansvarlig: Stian, Ragnar, Eli, og Heidi. Stian leder.  

• Hanne: MOU/NDA/MTA etc. – forslag til innleder Tanja Schöpke, Frauenhofer. AU 
støtter dette. Også for ikke-jurister. Ansvarlig: Hanne 

• Kompetansehevingsprosjektet: hvordan trekke sammen kompetansehevingstiltak 
mellom institusjoner. EARMA-deltagere inn her? Ansvarlig: Nichole Silva.  

• Ståle: Nasjonal forskningsfinansiering – TDI. Ansvarlig: Ståle 
• Forskningsetikk: spørsmål er gått ut til SIG-en. Aktuelle tema: ny forskningsetikklov og 

personvernforordning. Ansvarlig: SIG-en. 
• Mette: Niende rammeprogram – EU. Ansvarlig: Mette, Ståle. UiB kan også bistå. 
• Heidi: digitalisering av forskningsstøtte 

Merknad: må få på plass en strømlinjeformet parallellsesjon-presentasjon i programmet.  

Prisutdeling: 

• Ikke aktuelt for 2018-konferansen 
• Ev. ta det med som sak til årsmøte 2018 

 

Evaluering: Målfrid sender ut e-post til AU etter møtet for å få innspill til spørsmål. 

Underholdning: Målfrid sender e-post til Meetings – pluss ut til AU, forslag skal opp i 
oktobermøte. 

 

2017/38 Orientering om regnskap – vårkonferanse 2017 

 

2017/39 SIG-mandat og retningslinjer for NARMA-workshops 

• Endring til rutinen: Enhver søknad skal innom AU, enten via møte eller e-post for 
kvalitetssikring. Søknad går direkte til NARMA-sekretariat, leder og sekretariat skriver 
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innstilling, etter rådføring med SIG-koordinator og sender ut på sirkulasjon/tar i neste 
møte alt etter hva som vurderes som best.  

• Hvordan få SIG-AG medlemmer på plass?  
• Gjøre punkt om medlemskap i NARMA og medlemsskap i SIG om til to punkter. 
• Siste punkt – slette siste setning. 

 

2017/40 INORMS 4.-7. juni 

• Utsettes til neste møte 

 

2017/41 EARMA 2020 

• Diskuteres ordentlig i neste møte. Ragnar gjør en sondering med aktuelle institusjoner 
før oktobermøtet.  
 

2017/42 Evaluering og strategi 

• Oppsummering og liste over NARMA-aktiviteter sendes ut til AU – denne er neppe 
komplett og Heidi trenger tilbakemelding.  

• Heidi skriver et notat til AU, som må diskuteres i neste møte.  
• Det er en del avgjørelser rundt prosessen som må diskuteres og fastsettes, for 

eksempel hvordan planen skal forankres.  
• Strategidokumentet må gjøres tilgjengelig i OneDrive slik at man enkelt kan komme 

med endringer og innspill.  
• Strategien bør inneholde visse prioriteringer som går ut over vårt ordinære mandat.  
• Strategien bør holdes så enkel som mulig 

 

2017/43 Eventuelt  

• Støtte til EARMA-deltagere 2017 – Målfrid sender dette på e-post snarest. 

 

Neste møte  

18.oktober 12-14 (videomøte) 

Møtet ble avsluttet kl 12:10 

 

 


