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MØTEREFERAT: NARMA Arbeidsutvalg 
 

Møtetid:           Tirsdag, 09.06.20, kl. 13-14 

Møtested:        Digitalt via Zoom 

Tilstede AU:  Heidi Annette Espedal (UiB, leder), Tanja Strøm (OsloMet), Hege Nedberg (OsloMet), Anja Hegen (UiB), Theresa Mikalsen 
(UiT), Dagfinn Døhl Dybvig (NTNU), Ingse M. W. Noremsaune (UiO), Didrik Tårnesvik (NTNU), Øyvind Nystøl (UiA), Linda 
Johnsen (UiS) 

Observatør:  Ragnar Lie (UHR), Nina Hedlund (Forskningsrådet) 

Også tilstede: Marianne Grøn (HK, referent) 

Forfall: - 

Arkivref.:     http://narma.no/om-narma/dokumenter/ 
 

Saksliste 

Sak nr.:  Tittel/beskrivelse 

2020/22 
Presentasjonsrunde nye AU etter 
årsmøtet 

 • Nye AU-medlemmer ble ønsket velkommen og alle presenterte seg kort. 

2020/23  
Oppfølginger: referat fra forrige møte 
 

 • Ingen kommentarer til referatet. 

2020/24  
Årsmøte - oppfølging (inkl presentasjon 
av hovedområder på NARMA 
hjemmesiden: https://narma.no/tema/) 

 I orienteringssak 5.1 på årsmøtet ble SIGene formelt nedlagt: «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 
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dette», og «I en liten organisasjon som NARMA er det derfor mer effektivt at AUs arbeid 
fokuseres rundt årskonferansen og kompetanseutvikling.» 
 
AU diskuterte hvordan NARMA skal arbeide videre med forskningsadministrative fagområder 
og kompetanse. 
 
Saken krever tid og forberedelser, og følgende innspill er med i videre diskusjon: 

• SIGene er nå et eget menypunkt (fane) på narma.no 
o Det må legges inn informasjon fra årsmøtet om nedleggelsen av SIGene  
o Det er ønskelig å beholde informasjonen i SIG-fanen for historikk 

• AUs arbeid skal fokusere rundt årskonferansen og kompetanseutvikling og følgende innspill 
tas med i videre arbeid: 

o Mer dynamiske tema 
o Forskningsetikk, - bibliometri – ønsket med i Kompetanseprogrammet 
o Nye fagområder: forsøkt Innovasjon i 2019 – vurdere videre 
o Det er behov for bidrag til innhold fra alle i AU 

• På NARMAs nettsider: artikler med stilling ledig ligger nå i nyhetssakene, men bør flyttes 
fra forsiden som skal fokusere på faglig innhold 

o Marianne starter arbeidet med å se på mulige løsninger og om det er behov for 
ekstern bistand. 

 
Det ble besluttet at saken skal behandles så fort det er mulig å møtes til et fysisk møte. 
 

2020/25  
NARMA vårkonferanse 2021: 
informasjon knyttet til tidspunkt for 
EARMA-konferansen i Oslo, samt 
avklaring av hovedtema for NARMA 
konferansen 
 

 • EARMA-konferansen i Oslo: Det er ikke noe nytt å publisere pr. nå. 
 
Hovedtema for NARMA vårkonferanse 9-10. mars Thon Arena: 
Det ble på møtet diskutert hvordan Koronapandemien fører til endringer både i måten vi jobber 
på, møtes, studietilbudet og at konsekvensene av pandemien fremover har ulike utslag i 
landene, også for utdanningsinstitusjonene og forskningsarenaene. 
Forslag til hovedtema som skal diskuteres videre er «Europa i endring» 

• AU jobber videre per e-post med sikte på å ha forslag til: 
o Innhold plenumseksjon(ene) 

▪ Innspill på ulike aspekter av «Europa i endring» som hvordan pandemien og 
etterdønninger av denne påvirker internasjonalisering i forskning, 
digitalisering etc. 
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▪ Paneldebatt? 
▪ Nytt om Horizon Europa 

o Forslag til innledere til plenumseksjonene 
▪ AU ønsker å dekke temaet bredt ved å søke etter innledere fra ulike land 

som kan dekke tema bredt og fra ulike synsvinkler. 
o Parallellseksjoner med fokus på tema om hva endringene betyr for oss som jobber 

innen forskningsadministrasjon. 
 
Det ble diskutert om konferansen skal tilby digital deltakelse. AU ser vårkonferansen som en 
viktig møteplass for å møtes fysisk, men må vurdere situasjonen videre. 
 
Marianne sender ut en oversikt over vårkonferansenes tidligere hovedtemaer og 
parallellseksjoner, samt evaluering av vårkonferansen 2019 som underlag for videre diskusjon. 
 

2020/26 
Saksframlegg: Økt medvirkning av 
deltakere på NARMA årskonferanse 
2021 

 • AU var positivt innstilt til en åpen invitasjon av foredragsholdere som ønsker å presentere 
et tema eller fagområde som gir bedre bredde og relevans til hovedtemaet for konferansen. 

• Økt medvirkning fra deltakerne øker aktualitet og innsikt og inviterer til å delta mer aktivt, og 
vil bli tatt med i videre diskusjon om innholdet i vårkonferansen 

• AU diskuterer videre hvordan NARMA kan engasjere til dette, og om dette er et konsept vi 
kan utvikle på sikt for å skape engasjement for «open calls». 

o For årets konferanse må en eventuell «open call» ha tidsfrist 1. oktober for å kunne 
behandle forslagene og utarbeide programmet. 

o Det er utfordrende å skape deltakelse til en «open call». Det ble invitert til open calls 
for fem år siden, men resulterte ikke i stort engasjement. 

▪ Praktiske detaljer ble diskutert; bør vi ha et skjema? Krever tydelig 
informasjon om hovedtema, må ha valg av lengde på innlegget (15, 30 og 
60 minutter), hvem som er foredragsholder og eventuelle praktiske detaljer 
rundt reise og opphold. 

 
Anja og Tanja og Heidi lage utkast til «åpent call» for innlegg til NARMA konferansen og 
sender ut til alle i AU. 
 

2020/27 
Eventuelt 

 • Forskningsrådet har kommet med nye frister i 2021 for 
o Forskerprosjekt (FP) frist 10. februar 2021 
o Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) frist 17. februar 2021 
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• UHR v/Ragnar videresendte informasjon om nye frister til NARMA AU kort tid før 
beslutningen ble tatt. NARMA AU har ingen formell rolle i slike spørsmål, det er opp til hver 
enkel institusjon og UHR mottok noen tilbakemeldinger. 

 

 

 
Oslo, 09.06.20 
Marianne B. Grøn 
Sekretær 
 


