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Kontaktperson for NARMA - norsk nettverk for forskningsadministrasjon
NARMA - norsk nettverk for forskningsadministrasjon ble etablert 6. juni 2013 av Styret for
Universitets- og høgskolerådet, sak 051/13. Formålet for NARMA er å bidra til kompetanseheving,
karriereutvikling og kvalitetsheving innen UH-institusjonenes forskningsadministrative tjenester.
Medlemmer i NARMA er alle medlemsinstitusjonene i UHR pluss Forskningsrådet. Hver
medlemsinstitusjon har én stemme på Årsmøtet som er NARMAs høyeste organ. Årsmøtet
behandler bl.a. plan for arbeidet i det kommende år og budsjett. Medlemsinstitusjonene
finansierer NARMA gjennom medlemskontingenten til UHR.
NARMA arrangerer en årlig konferanse, spesialiserte kurs og arbeidsgrupper, og driver nettstedet
http://narma.no.
En forutsetning for at nettverket NARMA skal fungere godt og være effektivt er god
kommunikasjon og kunnskapsutveksling mellom og innen medlemsinstitusjonene. Utfordringer og
terskler ved én institusjon er sjelden enestående; utvikling av gode løsninger og praksis må gjøres
til goder for alle medlemsinstitusjonene.
Vi ber derfor medlemsinstitusjonene om å oppnevne en kontaktperson for NARMA med
ansvar for:
 informasjon om NARMA-aktiviteter til intern forskningsadministrasjon
 informasjon til NARMA Arbeidsutvalg om kunnskapsbehov, utfordringer og praksis ved
institusjonen som NARMA kan bidra til å løse og videreformidle i nettverket
 foreslå tema til NARMA årskonferanser og kurs
For Årsmøtet mottar institusjonene særskilt innkalling med spørsmål om å oppnevne
årsmøtedelegat. Institusjonens kontaktperson for NARMA og årsmøtedelegaten har ulike
funksjoner og trenger ikke å være samme person.
Vi ber om tilbakemeldinger innen 01.02.2015 slik at vi får etablert god kommunikasjon fram mot
NARMA vårkonferanse 2015 og NARMA årsmøte 2015 som avholdes dagene 13-14.04.2015.
Tilbakemeldinger kan sendes til epost: post@narma.no
Vennlig hilsen
(sign.)
Troels Gyde Jacobsen
NARMA leder

(sign.)
Håkon Fottland
NARMA-sekretariatet
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