
 
 

 

NARMA årsmøte 2020, Sak 5: Spesialistinteressegrupper (SIG) 

I 2015 ble det opprettet ulike tematiske arbeidsgrupper eller såkalte spesialistinteressegrupper (SIG-

er) for å være arenaer for nettverksbygging, informasjonsdeling, erfaringsutveksling, dele «best 

practice», diskutere nye ideer og få tilbakemeldinger. SIGene skulle være et verktøy i byggingen av 

forskningsadministrativ kompetanse ved medlemsinstitusjonene og blant deres ansatte. 

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. Forventningene til oppdatert informasjon er blitt så 
store at det er helt umulig for medlemmer i NARMA å ta ansvaret for å drifte en oppdatert og proaktiv 
kompetanseplattform og nettverk på nasjonalt nivå som SIGene er ment å være. En bedre oppfølging 
av SIGene slik at de kan være oppdaterte og proaktive kompetanseplattformer og nettverk på 
nasjonalt nivå, krever langt mer innsats enn NARMA har kapasitet til å legge inn. Selv om man klarer å 
rekruttere frivillige og dedikerte kolleger utenfor NARMA AU til å delta, dreier det seg om en betydelig 
innsats om SIGene skal kunne gjøre en forskjell. 
 
I en liten organisasjon som NARMA er det derfor mer effektivt at AUs arbeid fokuseres rundt 
årskonferansen og kompetanseutvikling. Det vil være en kontinuerlig diskusjon om hvilke aktuelle og 
nye hovedområder som kan innlemmes i det brede feltet "forskningsadministrasjon". Utfordringene er 
mange og kompetansebehovet stort, så det er ingen tvil om at NARMA må engasjere seg aktivt i 
denne debatten i fremtiden.   
 
Aktuelle hovedområder kan være følgende, men bør være fleksibelt og alltid ha rom for endringer: 
 

• Aktuelle forskningspolitiske og strategiske saker – nasjonalt og internasjonalt 

• Ekstern finansiering og fremragende forskning – Forskningsrådet, EUS rammeprogram, EØS, 
annet internasjonalt forskningssamarbeid 

• Forskningsetikk, forskningsintegritet, personvern i forskning 

• Juridiske spørsmål – regelverk, kontrakts- og avtaleinngåelse, personvern, IPR 

• Forskningsevaluering 

• Åpen forskning 

• Forskningsledelse 

• Innovasjonspolitikk, næringsliv, virkemiddelapparat for innovasjon 

• Forskningens gjennomslag (impact), kommunikasjon av forskning, påvirkning/lobbying 

• System og rammeverk – tilpasning og endring  

• Forskningsinfrastruktur 
 

NARMA-AU skal jobbe aktivt for å hente inn gode foredragsholdere og sikre god balanse mellom det 
europeiske og norske forskningspolitiske prioriteringer til NARMAs årskonferanser. 
 
Innen de samme hovedområdene kan NARMA fortsette å lyse ut midler til arrangement av seminar, 
workshops m.m. - under betingelse av at dette arrangeres som åpne, nasjonale arrangementer.  
 

Som følge av nedleggelse av SIGene må NARMAs strategi oppdateres: http://narma.no/om-

narma/narmas-strategi/.  

 
Vedtak: SIGene har ikke fungert optimalt og legges derfor ned. NARMA har ambisjoner om å dekke 

bredt og fleksibelt innen det omfattende feltet forskningsadministrasjon, og vil søke en sammensetning 

i AU som reflekterer dette.  
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