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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 

 
Møtetid:  Fredag, 29.06.18, 12-14 

Møtested: https://connect.uninett.no/narma-an/ 

Tilstede:  Heidi Annette Espedal (UiB), Anja Hegen (UiB), Hanne Sørgjerd (NTNU), 
Eirin Pettersen (HVL), Erik Ingebrigtsen (NTNU), Stian Sundell Torjussen 
(INN) 

Ellers møtte: Nina Hedlund (Forskningsrådet), Nichole Silva (UiA), Målfrid Tangedal 
(UiA, referent) 

Forfall:  Tanja Strøm (OsloMet), Mette Topnes (UiO), Ståle Liljedal (UiT), Eli Andås 
(UiA), Ragnar Lie (UHR) 

Arkivref.: http://narma.no/om-narma/dokumenter/ 
 
Møtet ble ledet av Hanne Sørgjerd, da Heidi Espedal måtte forlate møtet etter en time.  

 

2018/29 Godkjenning av referat frå førre møte  

• Godkjent 
 

2018/30 EARMA 2020  

• Nina: godt i gang med søknad og budsjett. Sted: Oslo Congress Center. Jobber med å 
få tilskudd fra Universitetene som er med. Forskningsrådet og OsloMet har allerede 
bestemt seg for å støtte konferansen. Legges opp til egne NARMA-sesjoner dagen før 
EARMA-konferansen. 

• Er det aktuelt å støtte EARMA-konferansen med budsjettmidler frå NARMA? Målfrid 
sender e-post om dette. Bør i så tilfelle legge dette under budsjettposten 
arrangementsstøtte.  

 

2018/31 NARMA vårkonferanse 2019 

• Omforent om Impact som hovedtema for konferansen. 
• Impact bør ikke bare være et plenumstema, men også videreføres i en parallellsesjon. 
• Viktig tema også for Forskningsrådet – Forskningsrådet jobber med ny søknadstype og 

vurderingskriterier, impact vil være et av de tre obligatoriske vurderingskriteriene i ny 
søknadstype. Forskningsrådet stiller gjerne som innleder på plenum og/eller 
parallellsesjon om impact.  

• Fokus bør ligge på samfunnseffekt, ikke på det mer bibliometriske. Innovasjon og 
nyskaping vil ligge tett opp i tematikken.  

• Viktig at man reiser hjem fra konferansen med en følelse av at man har en grundig 
forståelse hva impact er og hvordan man kan hjelpe forskerne med dette i søknader. 

• For økonomene: aktuelt å se på samarbeidsprosjekt med næringslivet, med fokus på 
impact og innovasjon (samfunnseffekter)? 
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• Forskningsetikk – gir innovasjonsprosjekter/samarbeidsprosjekter med næringsliv 
/kommune nye forskningsetiske problemstillinger? 

• Tittel på konferansen? Forslag: Påvirkning og effekt innen forskning? 
• Innledere: Daniel Phipps? Viktig å finne noen som kan gjøre innlegget down to earth – 

som kan henge temaet på knagger som kan brukes i praksis. 
• Vi trenger en arbeidsgruppe som kan ta hovedansvar for plenumssesjonen dag 1. 

Forslag: Erik, Mette, Nichole, (Ragnar og Anja med nettverk). Må sjekkes med de som 
ikke er i møtet.  

• Erik kaller inn til videomøte i arbeidsgruppa i august, før AU-møtet i Oslo 23. august.  

 

Parallellsesjoner:  

• Forskningsetikk og IPR vil samarbeide om tematikk som kan gå over to dager, med 
GDPR som fellestema – prøve å få det så praktisk så mulig. Eli og Hanne. 

• EU: H2020 som tema dag 1 (NFR) og FP9 som tema for dag 2? Mette og Anja.  
• Bibliometri og Open Science: usikker på kva som planlegges her. Tanja.  
• Aktuelt med presentasjon av NFRs nye søknadsprosedyre? Kort tid før frist, men kan 

likevel være interessant med en kort redegjørelse? 
• Impact-sesjon – som oppfølging av plenum? 
• Karriereutvikling: planlegger å koble impact til denne sesjonen. Har kontakt med en 

person fra University of Huddersfield, UK. Skal ha møte med SIG-AG i september. Erik: 
mulig å bruke de kontaktene som Erik også har i denne sesjonen. Nichole.  

• Impact og kommunikasjon?  
• Post-grant for økonomer? Hvem kan i så tilfelle hjelpe oss med en slik sesjon? EU 

project managers at UiB? 
• Invitasjon til å arrangere parallellsesjon: Målfrid sender invitasjon til Forskningsrådet 

om H2020, Bente Bakos, og tar kontakt med Ragnar om forskerutdanning-nettverket. 
Forskerutdanning – fokus på impact og samfunnseffekter? Målfrid skriver litt om årets 
tema og rammene for sesjonen. NIFUs statistikk på feltet – kan de delta i sesjonen? 

 

SIG-ene melder inn til Målfrid innen 15. august om tema for parallellsesjoner, slik 
at vi har oversikt over hvor mange sesjoner vi får i 2019.  

 

Hvilke parallellsesjoner bør ikke gå samtidig – utsetter dette til neste møte. Viktig å få det på 
plass før en inviterer innledere.  

 

2018/32 Eventuelt 

• UiA arrangerer webinar om bibliometri i september innenfor kompetanseprosjektet.  
• Valgkomiteen er informert om hvem som har periode til 2019, og hvem av disse som er 

på gjenvalg.  

 

Neste møte  

23. august i Oslo (UHR). Tidspunkt ikke fastsatt, men mest sannsynlig fra 9-15 eller 10-15.  

 

 


