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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 

 
Møtetid:  Onsdag, 05.12.18, 9-11 

Møtested: videomøte  

Tilstede:  Heidi Espedal (UiB), Hanne Sørgjerd (NTNU), Eli Andås (UiA), Erik 
Ingebrigtsen (NTNU), Anja Hegen (UiB), Eirin Fausa Pettersen (HVL), 

Mette Topnes (UiO) (fra sak 2018/61)  

Ellers møtte: Ragnar Lie (UHR), Nichole Silva (UiA), Målfrid Tangedal (UiA, referent) 

Forfall:  Stian Sundell Torjussen (INN), Ståle Liljedal (UiT), Tanja Strøm (OsloMet), 

Nina Hedlund (Forskningsrådet) 

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

 

2018/57 Oppfølging: referat fra forrige møte 31.10.18 

• Referat godkjent per e-postrunde 

 

2018/58 RAAAP 2 – survey – kort gjennomgang av kjernespørsmål og ev nye 
spørsmål (sjå vedlegg), ved Nichole 

• Det er nedsatt arbeidsgrupper for å se på kjernespørsmål og ev nye spørsmål 
• Nichole er med i undergruppe for å se på kjernespørsmål, der de ser det som ønskelig 

å beholde så mange som mulig av kjernespørsmålene 
• Innspill fra NARMA: samspill mellom faktabasert kunnskap og soft skills. Kompetanse: 

for de som er ansatt på fakultet/institutt, er det viktig med kompetanse innen feltet du 
arbeider i (MA/PhD)? 

• Ønskelig at NARMA hjelper til med markedsføring og informasjon av undersøkelsen, 
både på vårkonferansen og på nett/sosiale medier/e-post. 
 

2018/59 Endring av namn på SIG Bibliometri til SIG Forskningsevaluering, ved 
Tanja 

• Forslag godkjennes. Nettsider oppdateres.  
• Alle SIG-grupper bør ha et engelsk navn. SIG-koordinatorene bes om å sende dette til 

Målfrid innen 10. januar.  

 

2018/60 Kort informasjon om site visit EARMA, ved Ragnar/Heidi 

• Site visit 21.-22. november, med tre representanter fra EARMA 
• Høgskolen Kristiania deltok også 

 

2018/61 NARMA vårkonferanse 

http://narma.no/om-narma/dokumenter/
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Plenum dag 1:  

• Oppdatering: Mazzucatos honorar er for høyt for NARMA. Forsøker å få redusert 
honoraret. Mazzucato skal i møte med Forskningsrådet 7. og 8. mars. Vurderer å be 
om Mazzucatos deltagelse på plenum dag 2.  

• Esther De Smet og Lægran – er bedt om 10 minuttes innlegg. 
• Slipersæter/Ramberg fra Forskningsrådet, ev. Røttingen. Iselin Nybø kan også spørres, 

har så vidt kjent åpen kalender den dagen.  
• Trenger også en internasjonal innleder. 
• Innspill: INORMS-sesjon om responsible evaluation – Tanja har hentet inn en del fra 

denne sesjonen til sin parallellsesjon. Er det aktuelt å spørre Cherry om å innlede på 
plenum? Har han kunnskap om social impact? James Wilsdon, Sheffield (bok: the 
Metric Tide), social innovation. Julie Beyley, UK/ David Phipps, Canada – real impact 
the institutional health check. Svært aktive, kan vurderes.  

• Julie Beyley og David Phipps forespørres først. Alternativet er James Wilsdon. Røttingen 
informeres om endringer og forespørres igjen 

• Mette henvender seg til Julie Beyley og Phipps.  

 

Plenum dag 2: 

• Velger å holde denne åpen til vi får bekreftet om Mazzucato kommer eller ikke.  
• EARMA 

 

NARMA dekker to drikkeenheter til middagen, uten bonger. Venter med markedsføring av 
programmet til påmelding etc er klart.  

 

2018/62 Eventuelt  

Nichole: samling kurspilot kompetansehevingsprogrammet utenfor Oslo i november. Gode 
tilbakemeldinger. Andre samling blir i Bergen i januar. Lederprogrammet: 47 påmeldte (40 
plasser). 

 

Møtet ble avsluttet kl 10.45 

 

 


