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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 

 
Møtetid:  Torsdag, 23.08.18, 9.15-15 

Møtested: UHR, Oslo 

Tilstede:  Heidi Espedal (UiB), Ståle Liljedal (UiT), Hanne Sørgjerd (NTNU), Eli Andås 
(UiA), Erik Ingebrigtsen (NTNU), Stian Torjussen (INN), Anja Hegen (UiB), 
Mette Topnes (UiO), Eirin Fausa Pettersen (HVL)  

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

Forfall:  Tanja Strøm (OsloMet), Nina Hedlund (Forskningsrådet) 

Arkivref.: 18/ 
 

 

2018/33 Oppfølging: referat fra forrige møte 

• Referat fra møte 29.06.18 godkjent 

 

2018/34 EARMA 2020 – søknad 

• Arbeidsgruppe sammensatt av NARMA, UHR, UiO, OsloMet, NMBU, VisitOslo og 
konferanseorganisatoren Gyro Conference AS.  

• Søknad sendt innen frist, og avgjørelse blir tatt i EARMA styremøte i september. 
• Dersom vi får konferansen, bør NARMA-AU se på mulighet for å arrangere NARMA før-

arrangement i forkant av konferansen (mandag).  

 

2018/35 INORMS 

Heidi fra INORMS council-møte 16.08: 

• INORMS er i ferd med å utarbeide call for neste konferanse, INORMS 2022.  
• Heidi har blitt spurt om NARMA kan være interessert i å levere bud på 2022-

konferansen, og dette vil bli tatt opp igjen når call er publisert. 
• To internasjonale SIG-er opprettet, INORMS Research Evaluation International Working 

Group og INORMS public engagement and impact Working Group. Tanja Strøm er 
deltager i INORMS Research Evaluation International Working Group.  

• INORMS har laget oversikt over medlemsorganisasjonenes kommende arrangement. 
NARMAs konferanse ligger uten lenke, da all vår informasjon ligger ute på norsk. 
Sekretariatet tar en vurdering av om man kan legge ut en minimums-versjon på 
engelsk om konferansen. 

• To potensielle nye medlemsinstitusjoner, Østerrike og India. 

Hanne fra INORMS working group: 

• Planlegger å legge fram et white paper om kommende Horizon-program. Når dette 
foreligger vil Hanne videresende til NARMA-AU. 
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• Forsk.admin-undersøkelse gjennomført i Australia. Diskuterte om denne skal 
videresendes til alle INORMS-institusjoner. I hvilken grad skal NARMA videresende 
slike henvendelser til egne medlemsinstitusjoner?  

• BRAMA-møte i Brazil mars 2019 – det vil mest sannsynlig komme invitasjon til å 
delta på denne sesjonen, som mentorer for utvikling av BRAMA. Usikkert om dette 
er relevant. 

 

2018/36 Kompetanseprosjektet – webinarer 

Informasjon fra Nichole  

• Webinar i bibliometri i september, med UiA som vert. Opprettet med bakgrunn i behov 
meldt inn gjennom kartlegging av institusjonene gjort høsten 2017.  

• Krav til webinar innen Kompetanseprogrammet: skal være åpne for deltagere fra andre 
institusjoner, og tematisk innen matrisen. 

• NARMA har i tillegg gitt muligheter til institusjoner å melde inn workshops de ønsker å 
holde, og disse går via sekretariatet til AU for en enkel vurdering.  
 

Problemstilling: Det er viktig for kompetanseprosjektet å få en avklaring av hvor mye SIG-
ene skal være involvert og deltagende. Skal det være et krav til at SIG-ene skal gjøre en 
vurdering av innhold i kurs tilbudt i Kompetanseprogrammet?  

• Det var enighet i AU om at det er viktig at SIG-ene er orientert om det som foregår i 
kompetanseprosjektet, slik at man ikke arbeider parallelt med lignende prosjekt. 
Kompetanseprosjektet og SIG-ene burde kunne fungere som drahjelp for hverandre, 
og det er derfor viktig at vi holder en åpen dialog om aktiviteter. 

• Det er positivt at kompetanseprosjektet klarer å drive fram kurs det er behov for i 
sektoren, og det er viktig at det er frihet innen kompetanseprosjektet å lage mer 
robuste ordninger og ta initiativ. SIG-ene vil få informasjon om relevante initiativ og få 
mulighet til å koble seg på. 

• Kursene i kompetanseprogrammet er stort sett utviklet og tilbudt lokalt. Det ble stilt 
spørsmål ved om NARMA skal ta på seg en rolle som kvalitetskontrollør av lokalt 
tilbudte kurs. De fleste SIG-ene har ikke kapasitet eller ønske om å ha en slik rolle. 
Gjennom evaluering av kursene vil man få en kvalitetskontroll som kan brukes til 
utvikling eller ev. å avslutte kurs som får dårlig respons. 

• Det ble diskutert om det er ønskelig at kompetanseprosjektet bestiller kurs via SIG-
ene. Dette ble ikke ansett som ønskelig da SIG-ene er svært ulike, og det er ikke alle 
SIG-ene som per i dag kan ta ansvar for å jobbe fram moduler til 
kompetanseprosjektet.  

• Det er stor ulikhet innen ulike SIG-felt, der det innen visse felt allerede blir tilbudt 
mange kurs/seminar, mens det innen andre felt er svært få initiativ. 
Kompetanseprogrammet er tverrgående og har andre rammer for tematikk enn SIG-
ene.   

• Det ble stilt spørsmål ved om man ved en ev. fremtidig sertifiseringsordning kan få 
konflikt mellom kompetanseprogram-aktiviteter og SIG-aktiviteter meldt inn fra 
institusjoner eller opprettet av SIG-en, men enn så lenge er sertifisering innen NARMAs 
kompetanseprogram ikke aktuelt.  

• Kompetanseprogrammet er organisert som et prosjekt som kjører litt på siden av 
NARMA, og det er enighet om at det ikke skal ligge til SIG-koordinator å måtte ta en 
kvalitetskontroll eller vurdere om kurset skal holdes eller ikke, men at informasjon til de 
rette SIG-ene er viktig, og Kompetanseprosjektet vil involvere SIG-enes kompetanse 
der dette er ønsket fra SIG-enes side.  
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• Det er ellers behov for en større diskusjon rundt SIG-enes fremtid, og dette vil bli tatt 
opp igjen ved en senere anledning.  
 

2018/37 Roundtable Qualitative Benchmarking – Process Benchmarking 

• NARMA-Au velger i dette tilfellet å ikke promotere tilbudet ovenfor våre 
medlemsinstitusjoner. 

• Prinsipielt er NARMA ikke interessert i å promotere lignende tilbud.  
• Når vi får tilbud eller forespørsler som vi velger å sende ut til kontaktpersonene, bør 

det følge en begrunnelse fra NARMA om hvorfor dette blir sendt ut, og hvordan NARMA 
stiller seg til henvendelsen.  

 

2018/38 RAAAP – task force member 

• RAAAP skal gjennomføres på ny, og det skal opprettes en task force for å ta en 
vurdering av ev. endringer før neste utsending. NARMA har blitt bedt om å oppnevne 
en person til task force. 

• NARMA-AU foreslår at Nichole Silva går inn som medlem i RAAAP task force.  

• Heidi informerer rett person. 
• Når undersøkelsen er klar, vil NARMA aktivt promotere undersøkelsen for å få flest 

mulig respondenter fra Norge. 

 

2018/39 Nye medlemmer til NARMA-AU 2019 

• Innspill til kompetansebehov i NARMA-AU 
− Innovasjon. 
− Forskningsformidling og kommunikasjon.  
− Juridisk kompetanse 
− Økonomibakgrunn/erfaring med BOA reglement – og med interesse for 

forskningsfinansiering og forskningsøkonomi.  
− Generelt innspill om å vurdere nye opp mot kompetansen som går ut. 

 

2018/40 E-postlister og bruk av disse 

• Det er på tide å «legge ned» NARMA-listen, da denne inneholder mange utdaterte e-
postadresser. Vi beholder den fram til neste konferansepåmelding 

• Ved neste konferansepåmelding må det legges inn felter for avkryssing der vi får 
bekreftet om påmeldte vil motta informasjon fra NARMA.  Kan også legge inn mulighet 
for å krysse av at de ikke kommer på konferansen – men likevel være på e-postlista.  

• Når NARMA-e-postlisten slettes vil det legges ut informasjon om dette på NARMA sine 
nettsider.  

 

2018/41 NARMA vårkonferanse 2019 

Vi bør gå for fem parallellsesjoner, begge dager. 

 

• Målfrid: Legge ut melding på nettsidene om at interesserte kan melde inn tema til 
sesjoner som de selv ønsker å gjennomføre. Frist 20.sept. 

• Plenum om impact – Tittel (også på konferansen): Forskningens samfunnseffekter. 
Gjennomgang av informasjon sendt av Erik per e-post 20.08. Vil i sin helhet være en 
engelsk sesjon. Engelsk tittel: Impact.  
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− Innspill: Vurdere å ta inn en moderator for sesjonen og ev. paneldebatt mot 
slutten av sesjonen? Kan ev. planlegges som plenum siste dag? 

− Planen så langt har en god balanse mellom overordnet perspektiv og det mer 
praktiske.  

− Forskningsrådet kan utfordres på hva de mener med impact. I så tilfelle 
koordinere med parallellsesjon om forskningsfinansiering.  

− Hvilke forventinger har forskere til forskningsadministrasjonen til hjelp innen 
dette feltet (NOVA)?    

• Forslag til ny parallell (dag 1): Hvordan beskrive samfunnseffekten? Forskningsrådet – 
impact + Ester de Smet og ev. en til med en mer hands-on-sesjon? Kan ev også slå 
dette sammen med parallell om karriereutvikling, Nichole vil ta dette opp med 
karriereutviklings-SIG.  

• Karriereutvikling: vurderer å bruke innspill fra BESTPRAC-nettverk og ARMA-nettverk. 
Rammeverk for forskningsadministrasjon – OsloMet. SIG-møte i september.  

• Nasjonal forskningsfinansiering: i gang, i samarbeid med Nina Hedlund. 
• IPR: Personvernloven og personvernombuds oppfølging av denne: hva gjelder i forhold 

til personvern og forskning. Et par personvernombud fra sektoren og helsesektoren: 
hvilke oppgaver har de, ansvarsfordeling? Aktuelt å høre litt om NORDI-piloten (INN)? 
Bro over til forskningsetikk-sesjonen dagen etter.  

• Forskningsetikk: bygge videre på juss-sesjonen dagen før. Har også vurdert bruk av 
personvernombud. Helst en praktisk sesjon. Innspill: rollen til de regionale etiske 
komiteene, etter at personvernvurdering falt bort.  

• Horizon Europe: ønsker noen fra arbeidsgruppa som jobber med innspill til 
programmet. Skal prøve å få til en mer praktisk sesjon: lessons learned i EU- og Marie 
Curie-prosjekt.  

• Parallellsesjon om ph.d.-utdanning – uklart om dette blir noe av. 
• Parallellsesjon om innovasjon? – aktuelt å invitere FME/SFI og be de presentere 

hvordan de har jobbet med sine innovasjonsstrategier og innovasjon i praksis? UiO har 
forskningssenter på innovasjon som kanskje kan inviteres? SFI-ordningen er evaluert 
av Forskningsrådet. Kan Forskningsrådet inviteres til å si noe om hvordan de tenker 
innovasjon i kommende utlysninger? Ansvarlig: Heidi og Nina (? må spørres) 

• Hva med Forskningsrådets omlegging til en årlig søknadsfrist og organisasjonsendring. 
Skal dette tematiseres i noen av sesjonene? Nasjonalfinansiering? Ev. som siste 
plenumssesjon? Ev at det spilles inn til Bente Bakos at det er ønskelig at 
Forskningsrådet også presenterer ny organisering/1 søknadsfrist. Nina spørres først, for 
å høre litt om hvor langt denne prosessen har kommet innen mars 2019.  

• Innspill til siste plenum: Innovasjon? Forskningsetikk? Koblet til impact? Langtidsplanen 
– Iselin Nybø?  

• Innspill til underholdning under middagen? Meetings vil bli kontaktet, men vi trenger 
innspill fra AU også. Skal vi også ha musikk/dans denne gang? 
  

2018/42 Eventuelt 

 

 


