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Etablering av et forskningsadministrativt nettverk - NARMA

Sammen med universiteter og høyskoler har UHR tatt initiativ til å etablere et norsk nettverk
for forskningsadministrasjon. Utgangspunktet har vært behovet for kompetansebygging og
erfaringsutveksling knyttet økte forventninger til en effektiv og kompetent
forskningsadministrasjon, blant annet når det gjelder innhenting og forvaltning av ekstemt
finansierte forskningspro sjekter.

Innenfor rammen av SAK-midler fra departementet nedsatte administrasjonsutvalget og
forskningsutvalget i UHR i 2012 en styringsgruppe som skulle utarbeide forslag til
organisering av et slikt nettverk. Parallelt har styringsgruppen organisert to samlinger knyttet
til en rekke substansielle forskningsadministrative temaer, samt til spørsmålet om behovet for
et slikt nettverk. Begge arrangementene hadde stor oppslutning, med over 170 deltakere
begge ganger. Ikke minst har interessen for å bidra til etablering av nettverket vært stor.
Allerede på den første samlingen i april 2012 meldte over 40 personer seg for å bidra til
arbeidet med å etablere et forskningsadministrativt nettverk.

16.- 17. april 2013 inviterer styringsgruppen igjen til konferanse, denne gangen med
forskningsmeldingen som hovedtema. Samtidig inviterer vi til et formelt etableringsmøte for
nettverket. Per 5. april er det 300 personer påmeldt til konferansen.

Styringsgruppen foreslår at nettverket gis navnet Norsk nettverk for forskningsadministrasjon,
NARMA (Norwegian Association for Research MAnagement). Formålet er at

- NARMA skal bidra til kompetanseheving, karriereutsikling og kvalitetsheving innen
forskningsadministrative tjenester og skal være en (digital og fysisk) moteplass for norske
U&H-institusjoner og forskningsadministratorer. NARMA skal bidra til profesjonalisering
forskningsadministrasjon og forsknings- og utviklingsledelse i universitets- og
hogskolesektoren i Norge. NARMA skal arbeide nasjonalt og internasjonalt for å styrke
nettverk for gjensidig læring og kunnskapsutseksling innen forskningsadministrative tjenester.
Gjennom dette skal Norsk nettserk for forskningsadministrasjon fremme haliteten på norsk
forskning. NARMA tar utgangspunkt i kunnskapstrianglet ved at forvaltning as
forskningsprosjekter (hsor okonomiforvaltning og administrasjon og ledelse av prosjekter ses
i sammenheng), knyttes opp mot utdanning og innovasjon-.

Videre foreslås det at NARMA etableres i tilknytning til UHR slik at nettverket gis forankring
til alle UH-institusjonene. Sekretariatsfunksjonen legges til en av medlemsinstitusjonene for
fire år av gangen (2012 —2015 ved UiT). NARMAs aktiviteter (som konferanser, seminarer,
kurs og workshops) organiseres av et styre som settes sammen etter forslag fra årsmøtet i
NARMA. Disse aktivitetene vil generelt sett være selvfinansierende gjennom deltakeravgift.
Utgifter til drift av nettverket (sekretariat, styrets møter, intemasjonal deltakelse, nettsider,
etc) dekkes av institusjonene gjennom tillegg til ordinær medlemskontingent til UHR.
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Etter det første årsmøtet 16. april tas det sikte på at UHRs styre gjør et prinsippvedtak om
etablering av nettverket på sitt styremøte 24. april 2013, og at valgkomiteen som årsmøtet
utpeker gis fullmakt til å etablere NARMAs styre på bakgrunn av innkomne navneforslag fra
institusjonene. Denne fremgangsmåten benyttes for å etablere styret første gang. Senere
oppnevninger vil gjøres i forbindelse med ordinært årsmøte Det tas sikte på at NARMA vil
være operativ i sin faste form fra medio 2013.

På denne bakgrunn inviterer vi institusjonene til:

Eventuelle kommentarer til vedlagte forslag til mandat og retningslinjer for NARMA.
Forslag til medlemmer av styre for NARMA fra ulike nivåer i egen institusjon. Det er
viktig med engasjerte personer med erfaring fra forskningsadministrasjon som kan gis
anledning til å bidra til å videreutvikle NARMA.

Eventuelle kommentarer til mandatet og innspill til navn sendes ra nar.lieCcithr.noinnen 15.
mai 2013.

Vi ser frem til et spennende samarbeid om det nye nettverket og at vi sammen kan bygge
videre på det store engasjementet som allerede finnes innenfor dette tiltaket, - til beste for
norsk forskning.
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