
 
 

NARMA Årsmøte 2016 

Sak 2. Beretning fra NARMA arbeidsutvalg - aktiviteter i 2015  

 
Organisering og ledelse: 
 
Arbeidsutvalget: 
NARMAs arbeidsutvalg har i 2015 hatt følgende sammensetning: 
 

Leder 
• Troels Gyde Jacobsen, forskningsdirektør, Universitetet i Stavanger (2013-16) 

Nestleder 

 Hanne Merethe Sørgjerd, seniorrådgiver, NTNU (2015-18) 

Medlemmer: 
• Konstantinos Chilidis, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo (2013-16) 
• Ståle Liljedal, seksjonssjef, forskningstjenester ved Helsefak, Universitetet i Tromsø – Norges 

arktiske universitet (2015-18) 
• Kathrine Huke Markengbakken, rådgiver, Avdeling for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i 

Gjøvik (2013-16) 
• Eirin Fausa Pettersen, forskningskoordinator, Seksjon for forskning og ekstern samhandling, 

Høgskolen i Bergen (2015-18, gjenvalg) 
• Målfrid Tangedal, FoU-rådgiver, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap/ 

Fellesadministrasjonen, Universitetet i Agder (2015-16, supplert) 
• Tanja Strøm, seniorrådgiver, Høgskolen i Oslo og Akershus (2015-18) 

Varamedlemmer: 
• Solveig Fossum-Raunehaug, seniorrådgiver, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (2015-

16) 
• Stian Sundell Torjussen, seniorrådgiver, Høgskolen i Sørøst-Norge (2015-16) 

Observatører 
• Ragnar Lie, seniorrådgiver, sekretær for UHRs forskningsutvalg, Universitets- og høgskolerådet 
• Nina Hedlund, spesialrådgiver, Norges forskningsråd 

Valgkomité 
(Det ble ikke oppnevnt valgkomité på årsmøtet 2015) 

 
NARMAs arbeidsutvalg avholdt 10 møter i 2015 inkludert ett møte i forbindelse med vårkonferansen og et 
dagsmøte i forbindelse med ARMA-konferansen i Brighton. 
 

Sekretariat: 
UiT Norges arktiske universitet hadde sekretariatsfunksjon i fireårsperioden 2012-2015. (UiA overtar 1. juli 
2016.) 
 
Medlemskap: 
Det er institusjoner som er medlemmer i NARMA; alle UHR-medlemmer er kollektivt medlemmer i 
NARMA. Forskningsrådet er NARMA-medlem fra 01.01.2014. Alle ansatte ved medlemsinstitusjonene kan 
være NARMA-deltagere og har prioritet på NARMA-arrangement. Det er per 1. april 2016 registrert 687 
enkelt-personer som deltakere på NARMAs nettsider. Ansatte ved andre institusjoner kan delta på 
NARMA-arrangement dersom det er kapasitet.  
 
Aktiviteter: 
Hovedaktivitet i 2015 var en todagers årskonferanse om våren og to tematiske arrangementer om høsten. 
 
Vårkonferansen: 



 
 

NARMA Vårkonferanse 2015 ble arrangert 13.-14.april 2015 på Quality Airport Hotel Gardermoen med 
tittel: Færre institusjoner og ny finansieringsordning skal gi bedre kvalitet – hvordan bidra til å møte 
forventningene?. Konferansen var fullbooket. Se program og presentasjoner på narma.no. 
 
Seminarer/Workshops: 
NARMA-seminar: Strategisk bruk av bibliometri ble arrangert 16.-17.11.2015 på Hotel Scandic Oslo 
Airport, Gardermoen. Seminaret ble holdt på Gardermoen og henvendte seg til ansatte i bibliotek og 
forskningsadministrasjon. Seminaret ga en innføring i bibliometri og relevante verktøy og metoder for 
dem som skal i gang med bibliometriarbeid.  
 
NARMA nettverksmøte om IPR i UH-sektoren. Møtet fant sted 27.10.2015 og ble holdt ved NTNU. Det var 
21 deltakere. 
 
Samarbeid med Forskningsrådet: 
NARMA arbeidsutvalg hadde et møte med Forskningsrådet den 14.09.2015 hvor flere punkter ble tatt 
opp. Forholdet mellom de nyetablerte EU-nettverk og rollen til NARMA. Bibliometri hvor NARMA har 
etablert en SIG og hvordan NFR jobber med dette tema. Løpende gjensidig informasjon om aktiviteter 
knyttet til kompetansebygging og kurs spesiell knyttet til H2020 og NFR sine kurs. Informasjon om tre-part 
prosessen for Horisont 2020 og mulig rolle for NARMA.  
 
Internasjonalt samarbeid: 
ARMA: 
NARMA arbeidsutvalg deltok på årsmøtet til den britiske søsterorganisasjonen ARMA i Brighton, UK den 
1-3 juni 2015. Arbeidsutvalget brukte en dag for å diskutere strategi og veien fremover. Det ble gode 
diskusjoner hvor blant annet etablering av SpesialInteresseGruppene (SIG) ble besluttet. Et utkast til en 
NARMA strategi ble diskutert. AU-møtet ble avsluttet med deltakelse fra direktøren for ARMA hvor 
muligheter for samarbeid innen kurs for karriere utvikling ble diskutert. ARMA er interessert i et slikt 
samarbeid. 
Under ARMA-konferansen ble leder for AU invitert til flere møter hvor våre internasjonale 
søsterorganisasjoner deltok. NARMA ble oppfordret til å søke formelt medlemskap i INORMS som må skje 
ved neste INORMS konferanse i Melbourne i september 2016. 
  
Bestprac/COST: 
Tidligere deltaker i NARMAs arbeidsutvalg Vibeke Moe er representant i COST BESTPRAC. Resultater 
derfra blir kommunisert til NARMAs arbeidsutvalg og til Årskonferansen i 2016. Deltakelsen gir tilgang til 
internasjonalt nettverk og utveksling av erfaringer fra andre land. 
 
EARMA/Leiden Group: 
På EARMAs årskonferanse i Leiden i månedsskiftet juni-juli 2015 ble NARMA, representert ved Ragnar Lie, 
invitert til en diskusjon om å etablere et informasjonsnettverk mellom nasjonale foreninger. Det ble 
enighet om å etablere et slikt nettverk, som nå går under betegnelsen Leiden Group. Foruten NARMA var 
nasjonale foreninger/nettverk bl.a. fra Danmark, Storbritannia, Estland, Tyskland, Østerrike, Polen og 
Irland tilstede. 
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Sak 3. Innkomne forslag 
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Sak 4. A. Plan for arbeidet i 2016 

 

1. Gjennomføre Årskonferansen 2016 

2. Utvikle en tydelig strategi for videre utvikling av NARMA 
3. Videreutvikle NARMAs rolle når det gjelder kompetanse- og karriereutvikling for 

forskningsadministrasjon / Følge opp NARMAs rolle i oppfølging av trepartssamarbeidet for 
Horisont2020 sammen med Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet  

4. Videreutvikling av SpesialInteresseGrupper (SIG-er) 
5. Styrke aktiviteten på flere temaområder bl.a. når det gjelder workshops og andre tilbud gjennom 

økt engasjement fra SIG-strukturen 
6. Planlegging Årskonferanse 2017 

7. Arbeide med tettere kontakt mot helse- og instituttsektoren 

8. Videreutvikle internasjonal deltakelse og samarbeid med søsterorganisasjoner, bl.a. i EARMA og 
ARMA 

9. Styrke samarbeidet med Forskningsrådet 
10. Implementere nytt sekretariat i 2016 (Universitetet i Agder) 

 
 



 
 

 
 

Sak 4. B Budsjett for 2016 

Forslag til budsjett 2016 (31.03.2016) 

Post  Kostnad Inntekt Kommentar 
Regnskap 
2015 

 Resultat     

1 Kontingent 2016: UHR, NFR  -372 000   -360 000,00 

2 Møter Arbeidsutvalget, reiser 20 000  
To reisemøter per år, utenom 
konferanse  

9892,52 

3 
Medlemskap, internasjonale 
organisasjoner 

5 000  
Etablering av NARMA i 
internasjonale nettverk  

- 

4 
Studiereise, videreutvikling, 
internasjonale nettverk 

120 000  
ARMA-konferanse 2015, 
søsterorganisasjoner 

62 310,67 

5 NARMA.no, nettdrift og utvikling 15 000  
Netthotell, nye plug-ins, 
språkversjoner  

12 158,75  

6 Informasjonsmateriell, branding 10 000   - 

7 Sekretariat 150 000   Jf. UiA-avtale 2016-2018  100 000,00 

8 
NARMA vårkonferanse, 
hovedarrangement 

150 000  
Delvis selvfinansiert m. eget 
budsjett, inkl. AU-reiser  

- 

9 Arrangementsstøtte Workshops  100 000  
Selvfinansiert m. eget budsjett, 
inkl. AU-reiser  

5000,00 

 Sum 570 000 -372 000   -189 361.94 

 Balanse     

10 Overført fra 2015  ‐390 464 Jf. regnskap 2015 -195 994,81 

11 Over/underskudd 2016  198 000 Inkl vårkonferanse -194 469.48 

12 Overføres til 2017  -192 464  -390 464,29 

 
 

Overskudd = negativt fortegn 
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Sak 5. Suppleringsvalg til Arbeidsutvalget  

 

Universitetet i Agder overtar sekretariatsansvaret for NARMA fra 1. juli 2016. UiA ønsker å benytte Målfrid 
Tangedal, som nå sitter i NARMA-AU, som hovedansvarlig for dette arbeidet ved UiA. I dialog med UHR og 
Arbeidsutvalgets leder foreslås det at Eli Andås, som er FoU-rådgiver ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
ved UiA. går inn i AU i stedet for Tangedal. 

 

Sak 6. Arbeidsutvalget:  Endring av oppnevningsperiode og internasjonalt 
engasjement 

 
a) Oppnevningsperiode: Etter en første fire-årsperiode etter formell opprettelse av NARMA og NARMA-
AU vil en foreslå å justere oppnevningsperiode for leder, nestleder og medlemmer fra 4 til 3 år. 4 år 
oppleves litt lenge for enkelte og en noe kortere oppnevningsperiode kan også gjøre det lettere å 
rekruttere gode og motiverte kandidater. 
  
Det foreslås derfor følgende endring i mandatet under §3.2.:  
   
«Medlemmer av arbeidsutvalget velges for tre år av gangen, men likevel ikke ut over vedkommendes 
funksjons-/tilsettingsperiode ved egen institusjon. 
Leder av arbeidsutvalget velges for tre år. Medlemmer av arbeidsutvalget kan gjenvelges én gang.» 
  
Dette betyr ikke endringer for nåværende valgte medlemmer og trer i kraft fra 2017 så fremt forslaget 
også godkjennes av UHRs Forskningsutvalg. 
  
b) Internasjonalt engasjement: I tillegg foreslår NARMA-Arbeidsutvalg at følgende to punkter vedtas, 
knyttet til behovet for å øke det internasjonale engasjementet i NARMA: 

• Leder eller nestleder av AU deltar på opptil to av de internasjonale årskonferanser våre 
søsterorganisasjoner arrangerer. Opptil to reiser om året dekkes av NARMA til dette formål.  

• Leder og nestleder bør få dekket av NARMA medlemskap i en annet valgfritt søster 
organisasjon (ARMA, EARMA, DARMA, NCURA, …)  

 
 

Sak 7. Oppnevning av valgkomité for 2017 

 

NARMAs vedtekter § 3.2 sier om utpeking av valgkomité: 
Valg av NARMAs arbeidsutvalg foretas på årsmøtet. Oppnevningsperiode starter fra årsmøtets slutt, hvis 
ikke annet er bestemt av årsmøtet. Valget foretas på grunnlag av innstilling fra en valgkomité som utpekes 
av årsmøtet året før valg skal gjennomføres. 

 

Som følge av dette skal det på Årsmøtet 2016 nedsettes en valgkomité som skal arbeide fram mot årsmøtet 2017 
hvor om lag halvparten av AU står på valg. 
 

Det foreslås følgende valgkomité: 
 

1. 1. Pål Vegard Storeheier, UiT Norges arktiske universitet 
2. 2. Kjersti Sjaatil, HiOA 
3. 3. John Kamsvåg, NTNU 

 

Det er mulig å foreslå ytterligere/andre personer på møtet. 


