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Årsmøte 2020 
 

NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon 
 

29. april 2020, kl. 12:30 – 13:45 digitalt på Zoom 
 
 
Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA §3.1 (http://narma.no).  
 
Sak 1. Konstituering 

• Godkjenning av årsmøtedelegater 

• Godkjenning av innkalling og saksliste 

• Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokollen 

Vedlagt 

• Innkalling datert 26.02.20 

• Mandat for NARMA (vedtatt i UHR 03.02.2015, sist oppdatert 26.10.18) 

• Oversikt over årsmøtedelegater på utsendingstidspunktet (i utsendt e-post) 

• Sak 5.1 Spesialinteressegruppene nedlegges 

• Sak 5.2 Oppdatert strategidokument 
 
 
Sak 2. Beretning fra arbeidsutvalget 

• Beretning for 2019 

• Økonomioversikt 2019 
 
Sak 3. Innkomne forslag 

• Ingen innkomne forslag 

Sak 4. Plan for arbeidet i det kommende år 

• Plan for arbeidet i 2020 

• Budsjett for 2020 
 
Sak 5. Orienteringssaker  

• 5.1 Spesialinteressegruppene nedlegges 

• 5.2 Oppdatert strategidokument 

• 5.3 Kompetanseutviklingsprogrammets fremtid 
 
Sak 6. Valg av medlemmer til arbeidsutvalget og leder av arbeidsutvalget 

• Forslag til nye medlemmer fra valgkomité vedlagt 

Sak 7. Oppnevning av valgkomité NARMA AU 2021 

• Forslag til valgkomite vedlagt 

 
 
Merk: 

Institusjoner som ønsker å være representert og kunne avgi stemme på årsmøtet må oppnevne en 

representant. Institusjonens melding om oppnevningen må være NARMAs sekretariat i hende senest 

før årsmøtet begynner per e-post: post@narma.no. 
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Sak 2. Beretning 2019 fra arbeidsutvalget 
 

Arbeidsutvalget:  

NARMAs arbeidsutvalg har i 2019 hatt følgende sammensetning: 

Leder:  

• Heidi Annette Espedal, fakultetsdirektør, Universitetet i Bergen (2017-20)  

Nestleder:  

• Tanja Strøm, seniorrådgiver, OsloMet (2015-22)  

Medlemmer:  

• Eli Andås, FoU-rådgiver, Universitetet i Agder (2016-20)  

• Mette Topnes, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo (2017-20) 

• Erik Ingebrigtsen, seksjonssjef, NTNU (2017-20) 

• Dagfinn Dybvig, innovasjonsleder, NTNU (2019-22) 

• Theresa Mikalsen, seniorrådgiver, UiT (2019-22) 

• Hege Nedberg, seniorrådgiver, OsloMet (2019-22) 

Varamedlemmer:  

• Stian Sundell Torjussen, seniorrådgiver, Universitetet i Sørøst-Norge (tidl. Høgskolen i 

Innlandet) (2017-20) 

• Anja Hegen, seniorrådgiver, Universitetet i Bergen (2017-20) 

 

Observatører: 

• Ragnar Lie, seniorrådgiver, Universitets- og høgskolerådet  

• Nina Hedlund, avdelingsdirektør, Norges forskningsråd  

 

NARMAs arbeidsutvalg avholdt 6 møter i 2019. 

 

Ragnar Lie la, på vegne av leder for NARMAs arbeidsutvalg, frem årlig rapportering i UHR-Forskning. 

Årets møte ble holdt 11. februar 2020. 

 

Prosjekt kompetanseutvikling (2017 – 2019) 

Nichole Elgueta Silva ved Universitetet i Agder har vært ansatt i 2,5 år i et prosjekt finansiert av 

Forskningsrådet med mål om å bygge opp et kompetanseprogram innen forskningsadministrasjon. 

Prosjektet ble avsluttet ultimo 2019. Se sak 5.3 om «Kompetanseutviklingsprogrammets fremtid». 

 

Valgkomité NARMAs arbeidsutvalg 2020 

• Pål Vegar Storeheier, UiT Norges Arktiske Universitet (leder) 

• John Kamsvåg, NTNU 

• Anja Nieuwenhuis, VID vitenskapelige høyskole 
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Sekretariat 

Høyskolen Kristiania overtok sekretariatsrollen 1. juli 2019 fra Universitetet i Agder, og har tatt på seg 

funksjonen fram til juli 2022.  

 

Medlemskap 

Det er institusjoner som er medlemmer i NARMA; alle UHR-medlemmer er kollektivt medlemmer. 

Forskningsrådet er NARMA-medlem fra 01.01.2014. Alle ansatte ved medlemsinstitusjonene kan 

være NARMA-deltagere og har prioritet på NARMA-arrangement. Det var registrert i underkant av 700 

enkeltpersoner som deltakere på NARMAs nettsider ved utgangen av året. Ansatte ved andre 

institusjoner kan delta på NARMA-arrangement dersom det er kapasitet.   

  

Aktiviteter 

Hovedaktivitet i 2019 var NARMA vårkonferanse 2019 som gikk over to dager.  

Vårkonferansen  

NARMA vårkonferanse 2019 ble arrangert 5. og 6. mars 2019 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm, med 

hovedtema forskningens samfunnseffekter. Program er tilgjengelig på narma.no. Det var rekordhøy 

deltakelse (453 påmeldte). 

Seminarer/Workshops 

I år har det vært avholdt en workshop:  

• 28.-29. august 2019: Nettverksmøte for jurister – forskningsadministrasjon i Trondheim 

(https://narma.no/narma-aktiviteter/nettverksmote-for-jurister-forskningsadministrasjon-i-

trondheim/) 

NARMA vil gjerne støtte kompetansehevende aktivitet som er åpen for nasjonal deltagelse, inkludert 

seminarer/workshops som blir avholdt digitalt grunnet begrensningene som følge av 

koronapandemien. Alle ansatte ved UH-institusjoner kan derfor søke NARMA om finansiell støtte til 

slike arrangement, se https://narma.no/vil-du-arrangere-narma-workshop/ 

Spesialinteressegruppene (SIG-arbeidsgrupper) 

Vedlikehold, drift, utvikling og koordinering av SIGene har vist seg å være svært ressurskrevende. 

Erfaringen etter fem år er at SIGene kan bli for statiske til å kunne følge med og reflektere reelle 

utfordringer i det forskningsadministrative feltet.  

Arbeidsutvalget orienterer i sak 5 om endringer i strategien ved at SIGene nedlegges. 

Internasjonalt samarbeid 2019 

INORMS 

INORMS er et nettverk som samler forskningsadministrative nettverk fra hele verden 

(www.inorms.net).  

 

INORMS Council (www.inorms.net/governance/) har jevnlige møter og jobbet i 2019 med saker som 

utarbeidelse av “INORMS operating principles”, nominering til INORMS Awards for International 

Excellence” og “Hiroshima Statement - Essential Practice of Research Management and 

Administration” som lanseres under neste INORMS konferanse. Følgende møter ble avholdt i Council 

i 2019: 

o 25.02.19: INORMS Council meeting, Zoom meeting. Leder Heidi A. Espedal deltok 

https://narma.no/narma-aktiviteter/nettverksmote-for-jurister-forskningsadministrasjon-i-trondheim/
https://narma.no/narma-aktiviteter/nettverksmote-for-jurister-forskningsadministrasjon-i-trondheim/
https://narma.no/vil-du-arrangere-narma-workshop/
http://www.inorms.net/
http://www.inorms.net/governance/
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o 19.06.19: INORMS Council meeting, The Merchant Hotel, Belfast (ARMA conference). Skype 

deltakelse ikke mulig 

o 12.08.19: INORMS Council meeting, Zoom meeting. Leder Heidi A. Espedal deltok 

o 21.10.19: INORMS Council meeting, Hilton San Francisco. Skype deltakelse ikke mulig. 

 

INORMS Working Group: Tidligere nestleder Hanne M. Sørgjerd deltok gruppens arbeid med fokus på 

utvikling og implementering av ulike initiativ godkjent av Council. Gruppen hadde 2 møter i 2019 (25.2 

og 11.6). Begge møtene hadde samme tema: 1) Orientering om INORMS 2020 i Japan og 2) arbeidet 

med RAAAP Survey. John Westensee takket av som leder av arbeidsgruppen i møtet i juni. Det var 

ingen møter høsten 2020. https://inorms.net/inorms-working-group/ 

INORMS Research Evaluation International Working Group har hatt ca. to møter i måneden og jobbet 

mellom møtene med å lage veiledninger, artikler og presentasjoner, involvere nettverk både nasjonalt 

og internasjonalt, og spredd arbeidet via ulike plattformer og på konferanser. Nestleder Tanja Strøm er 

medlem i gruppen. https://inorms.net/activities/research-evaluation-working-group/  

“The INORMS Research Evaluation Working Group (REWG) was established in 2018 to consider, over a two-

year time-frame, how best to ensure that research evaluation is meaningful, responsible and effective. There are 

two work packages underway – rankings and senior manager briefings. The SCOPE process has been 

developed.  SCOPE moves beyond principles for responsible evaluation and provides a five-stage process by 

which good evaluations can be implemented.  ‘SCOPE’ has been presented at recent conferences.  

Materials being prepared include a short video, handouts and a webinar is scheduled for 20 April. A one-page 

guide containing ‘Five Arguments to Persuade Senior Leaders to Engage with Responsible Research Evaluation’. 

Materials will be translated into as many different languages as possible – including Norwegian.  

The rankings work package includes self-assessment by the rankings companies themselves and peer-reviewed 

by rankings experts from around the world. Richard Holmes (http://rankingwatch.blogspot.com/) has been 

appointed to calibrate the rankings and ensure rigour. 

The international rankings expert group (IREG), a regulatory body originally established with the support of 

UNESCO invited the REWG to contribute to their conference in Beijing, October 2021 (http://ireg-

observatory.org/en_old/999-ireg-conference-on-challenges-before-university-rankings). This event may provide 

an opportunity to engage with the ranking agencies themselves. There is also interest from the UK Forum For 

Responsible Research Metrics in supporting the group. They are planning a satellite event on responsible 

research evaluation at the next Global Research Council, and are keen to work with the INORMS REWG on this.” 

INORMS Research Impact and Stakeholder Engagement (RISE) Working Group. Siri Aanstad 

(OsloMet) er kontaktperson for NARMA. 

“The objective of the INORMS Research Impact and Stakeholder Engagement (RISE) Working Group is to 

contribute to capacity building for impact and engagement support.  

The RISE Working Group develops professional development material to benefit the work of the INORMS 

member associations, taking into consideration that there are national differences in approaches and stages of 

development of impact and engagement practices. One main activity so far has been to develop criteria to help 

research management associations and their members assess people and organisations providing products and 

services to support research impact. In 2019/2020 the Working Group is focusing on tools/practices and training 

needs, and work has been started on developing an international tool kit for research impact and engagement 

tools.” 

RAAAP survey. Nichole Silva (kompetanseutviklingsprogrammet) representerer NARMA i arbeidet 

med RAAAP survey 2019, en internasjonal spørreundersøkelse for kartlegging av 

forskningsadministrasjon og kompetanse som ble avsluttet i desember 2019. NARMA sendte ut 

nyhetsbrev med oppfordring om å besvare undersøkelsen og spre den til kollegaer, det ble også lagt 

ut nyhetsartikler på narma.no og twitret. UHR markedsførte også undersøkelsen via Twitter. I Norge 

var det rundt 100 respondenter. Antallet gir ikke rom for å legge frem egne tall fra undersøkelsen for 

https://inorms.net/inorms-working-group/
https://inorms.net/activities/research-evaluation-working-group/
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Norge. Resultatene vil bli presentert på ulike RMA-arrangementer og publiseres også under 

emneknaggen #RAAAP på Twitter. 

Andre internasjonale aktiviteter: 

o 27.02.19: Nestleder Tanja Strøm og AU-medlem Anja Hegen hadde en presentasjon på 

prekonferanse til EARMA 2019 i Bologna; CODAU (Conference of the general Directors of 

University Administrations) 

o 06.04.19: AU-medlem Anja Hegen deltok på årskonferansen til FORTRAMA (Forschungs- und 

Transfermanagement e.V) i Potsdam 

o 27. – 29.03.19: EARMA 2019, Bologna deltok følgende fra NARMA-UHR: Ragnar Lie, Tanja 

Strøm, Nichole E. Silva og Anja Hegen. 

 

Kompetanseutviklingsprogrammet 

Kompetanseutviklingsprogrammet NARMA-UHR ble etablert i 2017 med formål om å samordne og 

styrke kompetansetiltak for forskningsadministrasjon. Nichole Elgueta Silva ved Universitetet i Agder 

har vært prosjektleder. 

I 2018/2019 ble følgende piloter arrangert:  

• lederseminar ble avholdt 30. – 31. januar 2019 i Trondheim 

• innføringskurs, 1. samling ble avholdt 27.-28. november 2018 i Oslo 

• Innføringskurs, 2. samling ble avholdt 22.-23. januar 2019 i Bergen 

• videregående kurs, 1. samling ble avholdt 24.-25. april 2019 i Trondheim 

• videregående kurs, 2. samling ble avholdt 12.-13. juni 2019 i Tromsø 

Styringsgruppen bestående av representanter for NARMA, Forskningsrådet og UHR har og er aktivt 

involvert i beslutninger som angår Kompetanseutviklingsprogrammets retning, tiltak og aktiviteter, og 

fortsetter også sitt arbeide i 2020. 

NARMA SIG for karriereutvikling har vært en viktig bidragsyter. SIG forskningsevaluering har stilt med 

innledere. 

 

Ressursbanken 

Ressursbanken ble opprettet i 2018 og har lite innhold og er derfor besluttet å fases ut, ref. sak 

2019/27 i referat 25. juni 2019. 
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Økonomioversikt 2019 – se regnskaps neste side: 

Kommentarer til økonomioversikten: 

• Fra 2018 ble det overført et overskudd på kr. 283 102,47 (linje 41).  

• I budsjettet for 2019 ble det planlagt et overforbruk, men pga. færre reisekostnader på post 4, 

9, 13, samt at post 12: Kompetanseutviklingsprogrammet i 2019 ble finansiert at deltakeravgift 

samt midler fra Forskningsrådet, viser regnskapet et overskudd.  

• Post 2: møter i Arbeidsutvalget, reiser: seks møter avholdt i 2019 og budsjettet viser et 

overskudd på ca. kr. 20 000. Bakgrunnen er at vårkonferansen hovedsakelig ble planlagt i 

2018 og reiser for leder og nestleder til konferansen ble dekket inn av arrangementet. 

Forberedelsene til EARMA-konferansen i Oslo i 2020 (som avløser NARMAs vårkonferanse i 

2020) er hovedsakelig gjennomført i møter med de lokale arrangørene (UHR, UiO, NMBU, 

OsloMet og Høyskolen Kristiania, Forskningsrådet, i tillegg til leder i NARMA). 

• Post 4: I budsjettet for 2019 ble det satt av NARMA reisekostnader til EARMA for leder for AU, 

samt AU-medlemmer som deltar i nettverksmøter på vegne av NARMA. Det har imidlertid kun 

vært en reise i løpet av året. 

• Post 9: Det er gjennomført én NARMA-støttet workshops i 2019. I tillegg er en workshop fra 

2018 bokført (Stavanger jussnettverk). 

• Post 10: SIG-aktivitet, i budsjett for 2019 ble det øremerket kr.10 000, men de er ikke benyttet. 

• Ny post 11: EARMA støtte 2020: Arbeidsutvalget besluttet å støtte EARMA-konferansen i 

Oslo med en engangsutbetaling på kr. 75 000 idet NARMA ikke arrangerer egen konferanse i 

2020. Faktura fra EARMA ble mottatt i november 2019 i euro, og det ble derfor utbetalt kr. 

76 133,25 til EARMA allerede i 2019. 

• Post 12: kompetanseutviklingsprogrammet har ikke hatt behov for midler. 

• Post 13: det ble ikke utbetalt tilskudd til kursavgift EARMA i 2019 

• Vårkonferansen 2019 gikk med varslet underskudd, som endte på kr. 20 767,47. 

• Totalt sett ble overskuddet økt med kr. 56 121,46 i løpet av 2019 (linje 42). Kr. 318 456,46 er 

overført til 2020 (linje 44). 
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Sak 3. Innkomne forslag 

Ingen innkomne forslag innen fristen 

 

Sak 4. Plan for arbeidet i det kommende år 

Plan for arbeidet i dette året 
Arbeidsutvalget vil justere planen ved endringer pga. koronapandemien. 
 

1. Delta i lokal arrangørgruppe for EARMA 2020 i Oslo. 
2. Kompetanseutviklingsprogrammet – oppfølging av mellomfase og jobbe for langsiktig 

organisering og finansiering gjennom styringsgruppen bestående av Ragnar Lie, Heidi Annette 
Espedal og Inger Nordgard. 

3. Avvikle SIG’ene og etablere arbeidsmetoder som ivaretar NARMAs oppgaver uten en slik 
struktur 

4. AU vil jobbe for å øke antall workshops ved at: 

• AU-medlemmene aktivt skal oppfordrer samarbeidspartnere og nettverket i NARMA om å ta 
i bruk ordningen 

• Utsendelse av e-post til alle kontaktpersoner i medlemsinstitusjonene med oppfordring om 
aktivt informere om ordningen i organisasjonen sin 

• Legge ut artikkel på narma.no 

• Utsendelse av nyhetssak 

• Det skal legges vekt på at også digitale seminarer/workshops støttes pga. 
koronapandemien 

5. Videreutvikle samarbeidet med søsterorganisasjonene, spesielt EARMA, ARMA og INORMS 
6. Delta og bidra i INORMS og EARMA konferansen og eventuelt Leiden group møte 
7. Planlegge digitalt årsmøte 2020 
8. Planlegge NARMAs vårkonferanse 2021 og årsmøte 2021 

 

Budsjett for 2020: se side 10 

Vi gjør oppmerksom på at vi har budsjettert for et normalår, men vi forventer at deler av midlene 

vil overføres til neste år pga. den pågående koronaspandemien. 

Kommentarer til forslag til budsjett:  

I 2020 planlegges det for et høyere overforbruk enn i 2019 idet NARMA velger å benytte overskuddet til 

å delfinansiere kompetanseprogrammet 2020 gjennom NARMA sitt budsjett for å sikre kontinuitet inntil 

ny finansieringsmodell er på plass for 2021.  

Post 2: Det vil i 2020 være nødvendig med en del fysiske møter til arbeidsutvalget i forbindelse med 

vårkonferansen 2021, og det settes derfor av kr. 95 000 til reiser for AU. 

Post 4: Det er ikke planlagt felles studiereise for AU i 2020, men de økte internasjonale aktivitetene 

medfører en økning i reisekostnader.  

Post 7: Sekretariatskostnadene holdes stabile. 

Post 8: Ingen kostnader i 2020 da NARMA ikke avholder vårkonferanse i år, og årsmøtet skjer digitalt.  

Post 9: vi foreslår redusere beløpet som var satt til kr. 150 000 i 2019-budsjettet til kr. 74 000 i 2020, idet 

tilbudet er lite benyttet.  

Post 10: SIGene er besluttet nedlagt og posten er derfor satt til kr. 0, jfr. sak 5.  

Post 11: EARMA-støtte 2020 ble fakturert og betalt i november 2019. 
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Post 12: kr. 275 000 settes av til kompetanseprogrammet i 2020, for å dekke administrasjon og 

innlederes deltagelse på programmets forarbeid og aktiviteter da disse ikke er fullfinansiert gjennom 

deltakeravgift. For kostnader til drift etter 2020 se sak 5.3 «Kompetanseprogrammets fremtid». 

Post 13: Kr. 30 000 settes av også i 2020 for EARMA-kurs for NARMA-medlemmer. 

Planlagt budsjett estimerer et overskudd ved årsskiftet til ca. kr 19 000. 
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Sak 5. Orienteringssaker  
 

Sak 5.1 Spesialinteressegruppene nedlegges, se vedlegg 
 
Sak 5.2 Oppdatert strategidokument v 1.3, se vedlegg 
 

Sak 5.3 Kompetanseutviklingsprogrammets fremtid 
Kompetanseutviklingsprogrammet er ikke selvfinansierende, og videreføres i 2020 med støtte fra 

NARMA for å sikre kontinuitet i programmet, frem til ny finansieringsmodell fra 2021. 

UHR-Forskning er orientert om at 2020 er et overgangsår og at programmets styringsgruppe jobber for 

å utarbeid et forslag i løpet av våren som kan legges frem for UHR-Forskning til høsten. 

Styringsgruppen består av representant for NARMA, Forskningsrådet og UHR og har vært aktivt 

involvert i beslutninger som angår Kompetanseutviklingsprogrammets retning, tiltak og aktiviteter, og 

fortsetter også sitt arbeide i 2020. 

NARMA SIG for karriereutvikling har vært en viktig bidragsyter. SIG forskningsevaluering har stilt med 

innledere fra inn- og utland. Det arbeides nå med rekruttering av nye faglige personer til 

arbeidsgruppen, og Hiwa Målen fra UiB har fra våren 2020 kommet inn nytt medlem.  

Programmet i 2020:  

• lederseminar som ble avholdt 18.–19. februar (35 deltakere) https://narma.no/narma-

aktiviteter/lederseminar-ved-narma-uhr-februar-2020/ 

• innføringskurs, 1. samling som ble avholdt 12.-13. februar (20 deltakere) 

https://narma.no/narma-aktiviteter/kurs-2020-kompetanseutviklingsprogram-for-

forskningsadministrasjon-innforing/ 

• Innføringskurs, 2. samling var satt opp den 13.-14. mai, men er pga. konorapandemien utsatt til 

27.-28. oktober (20 deltakere) https://narma.no/narma-aktiviteter/kurs-2020-

kompetanseutviklingsprogram-for-forskningsadministrasjon-innforing2/ 

• videregående kurs er planlagt avholdt 29.-30. oktober. 

 

 
Sak 6. Valg av medlemmer til arbeidsutvalget og leder av arbeidsutvalget 
 

Fra mandatet: «§ 3.3. Leder og nestleder 

Valg av NARMAs leder og nestleder foretas på årsmøtet. Valgperioden starter fra årsmøtets slutt, hvis 
ikke annet er bestemt av årsmøtet. Valget skal foretas på grunnlag av innstilling fra en valgkomité som 
oppnevnes av årsmøtet året før valget skal gjennomføres. 

Det avholdes møte mellom forskningsutvalget og NARMAs leder og/eller nestleder minimum én gang 
årlig. 

Det forventes at leder eller nestleder av AU deltar aktivt internasjonalt. Medlemskap i og inntil to reiser til 
årskonferanser arrangert av NARMAs søsterorganisasjoner kan dekkes av NARMA.» 

 

Følgende personer er på valg til arbeidsutvalget i 2020: 

Leder:  

• Heidi Annette Espedal, fakultetsdirektør, Universitetet i Bergen (2017-20), 
heidi.annette.espedal@uib.no 

Medlemmer: 

https://narma.no/narma-aktiviteter/lederseminar-ved-narma-uhr-februar-2020/
https://narma.no/narma-aktiviteter/lederseminar-ved-narma-uhr-februar-2020/
https://narma.no/narma-aktiviteter/kurs-2020-kompetanseutviklingsprogram-for-forskningsadministrasjon-innforing/
https://narma.no/narma-aktiviteter/kurs-2020-kompetanseutviklingsprogram-for-forskningsadministrasjon-innforing/
https://narma.no/narma-aktiviteter/kurs-2020-kompetanseutviklingsprogram-for-forskningsadministrasjon-innforing2/
https://narma.no/narma-aktiviteter/kurs-2020-kompetanseutviklingsprogram-for-forskningsadministrasjon-innforing2/
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• Eli Andås, FoU-rådgiver, Universitetet i Agder (2016-20, supplert), eli.andas@uia.no 

• Mette Topnes, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo (2017-20), mette.topnes@admin.uio.no 

• Erik Ingebrigtsen, seksjonssjef, NTNU (2017-20), erik.ingebrigtsen@ntnu.no 

Varamedlemmer:  

• Stian Sundell Torjussen, seniorrådgiver, Høgskolen i Innlandet (2017-20, gjenvalg), 
stian.torjussen@inn.no 

• Anja Hegen, seniorrådgiver, Universitetet i Bergen (2017-20), anja.hegen@uib.no 

 

NARMAs valgkomitè 

NARMAs valgkomité har i 2020 bestått av Anja Nieuwenhuis (VID Vitenskapelige høgskole), John 

Kamsvåg (NTNU) og Pål Vegar Storeheier (UiT).  

Valgkomiteen har forsøkt å rekruttere personer som medfører at NARMA AU er sammensatt slik at 

arbeidsutvalget har: 

• komplementær kompetanse innen forskningsadministrasjon, 

• kompetanse fra ulike nivåer i organisasjonene, 

• god kjønnsbalanse og 

• god geografisk spredning nasjonalt 

 

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til vervene som faste medlemmer i arbeidsutvalget: 

• Fakultetsdirektør Heidi Anette Espedal, UiB (gjenvalg for ny periode, foreslås som leder av 

NARMA AU for en ny periode) 

• Seniorrådgiver Anja Hegen, UiB (gjenvalg for ny periode) 

• Seksjonssjef Ingse M. W. Noremsaune, UiO 

• Seniorrådgiver Didrik Tårnesvik, NTNU 

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til vervene som varamedlemmer i arbeidsutvalget: 

• Seniorrådgiver Øyvind Nystøl, UiA 

• Spesialbibliotekar Linda Johnsen, UiS 

Valgkomiteen har ikke tatt stilling til hvem som skal være nestleder. Alle de foreslåtte kandidatene er 

forespurt og har takket ja. 

 

Tromsø, 16. april 2020 

 

Anja Nieuwenhuis, John Kamsvåg og Pål Vegar Storeheier 

 

Sak 7. Oppnevning av valgkomité NARMA AU 2021 
 

NARMAs vedtekter § 3.2 sier om utpeking av valgkomité: 
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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 2020 nedsettes en valgkomité som skal arbeide fram mot 

årsmøtet 2021. Medlemmene i nåværende valgkomité har sagt seg villig til å fortsette. 

Det foreslås at dagens valgkomité beholdes: 

• Pål Vegar Storeheier, UiT Norges arktiske universitet 

• John Kamsvåg, NTNU 

• Anja Nieuwenhuis, VID vitenskaplige høyskole  

 

 


