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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 

 
Møtetid:  Onsdag, 31.10.18, 9.30-15 

Møtested: Forskningsrådet 

Tilstede:  Heidi Espedal (UiB), Tanja Strøm (OsloMet), Eli Andås (UiA), Erik 
Ingebrigtsen (NTNU), Anja Hegen (UiB), Stian Sundell Torjussen (INN), 
Mette Topnes (UiO), Ståle Liljedal (UiT) 

Ellers møtte: Ragnar Lie (UHR), Nichole Silva (UiA), Nina Hedlund (Forskningsrådet) 
(fra sak 51), Målfrid Tangedal (UiA, referent) 

Forfall:  Hanne Sørgjerd (NTNU), Eirin Fausa Pettersen (HVL),  

Arkivref.: http://narma.no/om-narma/dokumenter/  
 

 

2018/50 Oppfølging: referat fra forrige møte 

Referatet er godkjent 

 

2018/51 En oppdatering av kompetanseprosjektet, status og fremdrift 

• Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – 2 kurspiloter i samarbeid 
med UiO, i perioden 2018-2019. 

• Komplementært til tilbudet fra Forskningsrådet. 
• Avgrenset samarbeid til desember 2019, men med mål om videreføring. 
• Arbeidsgruppe nedsatt, deltagere fra UiO, UiB, OsloMet og UiA (NARMA). 
• Innføringspilot – nivå 1: 2 samlinger, i desember 2018 og januar 2019. 20 plasser – 

der 10 er reservert UiO. 31 søkere, god spredning.  
• Pilot videregående. Har ikke tidligere blitt holdt. 20 plasser, 10 reservert UiO. Søkerne 

vil vurderes på bakgrunn av de samme kriteriene som innføringskurset. Innhold under 
utvikling, planlagt gjennomført våren 2019.  

• Lederseminar – januar 2019, i Trondheim. 40 plasser (23 påmeldte per i dag). To 
hovedtema: strategisk kompetanseutvikling av forskningsadministrasjon, ekstern 
finansiering: strategier og porteføljeforvaltning.  

• Innspill: nasjonalt analysenettverk – kan være et relevant nettverk å dra inn i 
videreutvikling, spesielt til lederseminarene.  
 
 

2018/52 EARMA 2020 – hva skjer nå? 

• Styret i EARMA ønsker å legge EARMA 2020 – med mulig kontraktsinngåelse i 
november, ved site visit i Oslo. 

• Kontrakten inngås mellom Gyro og EARMA.  
• Offentliggjøring vanligvis på EARMA-konferansen året før. Forslag i år er at 

offentliggjøres på NARMA-konferansen 2019, for så å gjentas på EARMA 2019. Innen 
den tid skal ikke tildelingen bekjentgjøres på nettsider etc.  

http://narma.no/om-narma/dokumenter/
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• NARMA-AU må i 2019 vurdere hvordan NARMA-aktivitet, deriblant årsmøte, kan knyttes 
til EARMA 2020, da ordinær NARMA-konferanse vil utgå i 2020.  

 

2018/53 Nytt NARMA-sekretariat 

• Enn så lenge ingen klare kandidater. UHR jobber videre ved å ta direkte kontakt med 
aktuelle institusjoner.  

 

2018/54 Søknad om støtte til workshop 

• Workshop fra UiS – innvilges, men bes være oppmerksom på rutinene til neste gang.  

 

2018/55 NARMA vårkonferanse 2019 

• Deltageravgift må mest sannsynlig settes litt opp. 
• Ønskelig med to enheter til middagen, sjekke dette med hotellet og legge inn i 

budsjettet.  
• Avsluttende plenum: presentasjon av EARMA – og EARMA 2020. 
• Haug og Helgen som underholdning er ok 
• Profilmateriale: sykkelsetetrekk og refleksbånd i tillegg til foreslått. Penner kan 

droppes. Målfrid innhenter tilbud og bestiller. 
• Ønskelig å få programmet publisert medio november 
• Plenum: Mazzucato er bekreftet. Dette kan få konsekvenser for hvem som ellers vil 

takke ja. Bør vurdere å invitere Stoltenberg igjen, ev. prøve Nybø for dag 1.  
• Tanja og Ragnar vurderer om det skal opprettes en sesjon på Open Science eller 

lignende. Avklares i løpet av uke.  
• Onsdag: Forskningsrådet og Horisont Europa bør ikke ligge på samme dag. Horisont 

Europa flyttes til tirsdag. 
• Tirsdag: Impact – skal kalles Samfunnseffekter.  
• Forum for forskerutdanning stiller med sesjon tirsdagen.   

 

Plenum - Forskningens samfunnseffekter – engelsk: Societal impact of research 

• Mazzucato bekreftet 

Hvem kan følge henne?  

• Røttingen? Nybø? Ev. Røe Isaksen? En av universitets-rektorene? Forskere med ERC-
grant eller lignende? 

• Paula Stephan – svært god key note om å ta risiko i forskning. 
• Viktig at diskusjonen omhandler forskningens samfunnseffekter, og hvordan forsking 

kan medføre et engasjement i samfunnet, ikke bare om EUs missions.  
• Må balansere plenumen mellom det overordnede og det de fleste kan relatere seg til. 

Esther De Smet og Lægran kan ta deler av den oppgaven. 
• Heller mot å invitere Nybø og Røttingen som innleder etter Mazzucato, og invitere Dag 

Rune Olsen som leder av sesjonen? Og Røe Isaksen som alternativ dersom Nybø ikke 
har mulighet.  

• Dersom man skal ha panel bør forskerperspektivet ivaretas. SFI-/SFF-leder? 
• Ang. deltagelse av Lægran og De Smet – bør holde på deres deltagelse i plenum, i alle 

fall fram til vi ser at Mazzucato, Nybø, Røttingen bekreftes. I så tilfelle kan plenumen 
igjen diskuteres. deSmet og Lægran kan ev. erstatte forskerperspektivet eller 
paneldebatten. 



 

3 

• Spørre Mazzucatos nettverk om man kan invitere statsråder etc. i påvente av 14. 
november. 

 

Samfunnseffekter – sesjonen kan gå på engelsk.  

• Forskningsrådet – knapp time, resten til Lægran og de Smet 

 

Personvernloven 

• Viktig at sesjonen koordineres godt med Forskningsetikk-sesjonen onsdagen. 
• Viktig med en konkret sesjon – eksempelvis ROS-analyser for sikkerhet i overføring av 

data.  
• Viktig at sesjonen også rettes mot ikke-jurister. 
• Lagring av data 

 

Responsible research evaluation (forskningsevaluering) – går på engelsk 

• Elisabeth Gadd kommer, responsible research (aktuelt å invitere Gadd til å presentere 
INORMS-nettverket i plenum). 

• Dora, ved Stephen Curry er invitert, men ikke bekreftet 
• Sarah de Rike – evaluation as a knowledge process, invitert ikke bekreftet 
• Forskningsrådet inviteres kanskje til å svare til Dora-innspillet 
• INORMS-nettverket til Tanja vil presenteres 

Forskerutdanning 

• Ledes av Astrid Vigtil. Rettet mot ph.d.-administrasjon. 
• Prøve å rette denne mot mer generelle problemstillinger som kan være aktuell for en 

større gruppe?  

 

Horisont Europa 

• Sesjonen deles i to sesjoner, der del 2 vil være av en mer praktisk karakter. UiB- og 
UiO-ansatte inviteres til å dele erfaringer.  

• Ved flytting til tirsdagen kan det være aktuelt å utvide sesjonen til å inneholde en 
presentasjon av de norske innspillene til Horisont Europa.  

 

Kompetanseutvikling i et helhetsperspektiv 

• Skal møtes neste uke for å planlegge mer konkret innhold.  
• Del 1: Presentasjon av erfaringer fra første gjennomføring av 1. pilot og lederseminar 
• Del 2: hvordan institusjoner jobber med kompetanseutvikling. Planlagt som pecha 

kutcha. 
• Del 3: ARMA – Linsey Dickson – internasjonalt perspektiv 
• Deler av sesjonen vil gå på engelsk, ikke nødvendigvis hele.  

 

 

Forskningsrådets søknadstyper, budsjettering og nye krav til prosjektoppfølging 

• Vil mest sannsynlig droppe DORA i og med at dette behandles i Tanjas sesjon. 
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• Fokus på søknadstyper og søknadsbehandling. Plan S og krav til utviklingsplan for 
post.doc-er. 

• Presentasjon av nye nettsider? 

 

Grenseoppgang forskningsetikk – personvern 

• Legger opp til en praktisk sesjon 

 

Innovasjon  

• Innovasjonsrådgiver ved UiB: overordnet foredrag om hvordan jobbe med innovasjon, 
innovasjonsbegrepet.  

• Har valgt å legge seg på introduksjonsnivå 
• Vurderer å invitere NTNU-innovasjonsrådgivere, ev noen som kan si noe om mål for 

satsningen? 
• Innspill: departementet arbeider med innovasjonsindikatorer? Kan dette være aktuelt? 

Prorektor for innovasjon kan være aktuelt for å presentere NTNU-prosjektet. Faglige 
stillinger – beveggrunn for dette? Hva er forskningsadministrasjon? OsloMet – MIT 
Reap – samarbeidsprosjekt med MIT. Har også en TTO som jobber med å få 
innovasjon inn i studieprogrammer. Ansatt prof II fra UiO, Tor Paaske Utheim, som 
også jobber med dette, god foredragsholder på feltet. 

 

 

Open xxxxx – Ragnar og Tanja samarbeider om program til denne. 

 

Kan man i plenum prøve å sy sammen innholdet i de ulike sesjonene – vise hvordan 
Forskningens samfunnseffekter henger sammen med alt. Kan man få inn noen som kan 
matche Mazzucato som kan sy sammen hvordan forskning og samfunnet innvirker på 
hverandre?  

 

Plensum siste dag 

• EARMA vil gjerne bekjentgjøre at Oslo har fått EARMA 2020 (Sharon Bailey og Nic 
Claeson). I tillegg: si noe om NARMA sett utenfra? 

• Innleder med internasjonalt blikk på konferansen? 
• Stig Slørdal – administrasjon og dens relevans i forskning (blogg). Erik sender e-post. 

 
 
 
Målfrid sender ut utkast til e-post som kan sendes ut som invitasjon til innledere, 
engelsk og norsk.  
 

 

2018/56 Eventuelt  

• Møte 23. januar – endre tid til 11-13.  

• UHR har oppdatert mandat med 3 års sekretariatsperiode. Mandatet må oppdateres på 
nettsidene.  
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Neste møte 5. desember - videomøte 

 

 


