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Til NARMA medlemsinstitusjoner 
forskningsledere/forskningsdirektører/pro-rektorer 
 

Kompetanseløft for norsk forskningsadministrasjon 

Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) er et nettverk organisert under Universitets- og 
høgskolerådet (UHR). Nettverket skal bidra til kompetanseheving, karriereutvikling og kvalitetsheving 
innen UH-institusjonenes forskningsadministrative tjenester. Alle UHR-institusjonene er medlemmer i 
NARMA.  

NARMAs arbeidsutvalg har som hovedoppgave å ivareta og styrke utviklingen av nettverket, blant annet 
ved å arrangere konferanser, workshops og kurs. NARMA kan vise til tre spennende år med mange 
aktiviteter, bl.a. årskonferansene som samler ca. 300 deltakere. 

Aktiviteten i nettverket avhenger av medlemsinstitusjonenes behov, interesser og strategier. Deltagelse fra 
medlemsinstitusjonene er helt sentralt for at NARMA skal bli et dynamisk og effektivt verktøy for sektoren. 
NARMA kan brukes til å dele egne erfaringer, samt utvikle nettverk og kompetanse. Aktiviteten i NARMA fram 
til nå har vist at det er behov for interessegrupper rettet mot spesielle felt. NARMAs arbeidsutvalg har derfor 
definert syv Spesialinteressegrupper (SIG) som vi mener kan være relevante for institusjonene. For å få 
igangsatt disse gruppene ber vi nå forskningsledere/forskningsdirektører om aktivt å engasjere personer og 
miljøer ved egen institusjon. 

Følgende Spesialinteressegrupper (SIG) relevant for institusjonene er så langt definert: 
1. EU-finansiert forskning (pre-grant, post grant, økonomi, …) 
2. Nasjonal forskningsfinansiering (pre-grant, post grant, økonomi, …) 
3. Bibliometri 
4. IPR/kontrakter  
5. Forskningsetikk 
6. Science 2.0. (Datalagring, deling av data, teknologidrevede endringer i forskning) 
7. Karriereutvikling (i første rekke for forskningsadministrative, men også støtte i arbeid med 

karrierepolitikk for vitenskapelig ansatte) 
 
Betegnelsen for de 7 SIG-ene er ikke helt fastlagt. Vi regner dessuten med at det kan bli aktuelt med flere 
SIG-er på andre interesseområder enn disse. Arbeidsutvalget ser for seg at SIG-er kan være faste 
interessegrupper som fanger opp, tolker og utveksler nyvinninger og erfaringer med formål om å bygge 
kompetanse ved institusjonene og blant de ansatte. Vi jobber i tett dialog med Forskningsrådet om flere av 
SIG-ene. Alle SIG-ene er forankret hos en eller flere medlemmer av arbeidsutvalget og dette krever en del 
frivillig innsats fra arbeidsutvalget. Vi ønsker å supplere med mer kapasitet fra medlemsinstitusjonene ved å 
trekke med 2-3 personer som kan være med å planlegge og iverksette SIG-aktivitetene. Vi har et 
velfungerende sekretariat som kan ta seg av praktiske forhold.   

SIG kan ha selvstendige arrangement og eller gjennomføre parallellseminarer under NARMAs vårkonferanse. 

Vi ser derfor frem til at du kan foreslå en eller flere personer som kan arbeide sammen med arbeidsutvalget 
innen en eller flere SIG. Arbeidsmengden vil variere fra noen timer til totalt et par dager årlig. Personene vil få 
godt faglig utbytte av å være med. 

 

Forslag sendes til: post@narma.no 

 

Vennlig hilsen 

Troels Jacobsen 
Leder av NARMA-AU 


