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Sak 2020/26 Økt medvirkning av deltakere på NARMA årskonferanse 2021 
 

 
 

Bakgrunn 

NARMAs vårkonferanse har blitt et fast møtepunkt for alle som jobber innen 
forskningsstøtte i Norge. I 2019 var det 500 deltakere fra alle deler av landet, fra 
mange forskjellige spesialfelt (økonomi, juss, open science, datahåndtering, 
profesjonell utvikling og forskningsrådgivning), og fra ulike deler av UH-sektoren 
samt finansieringskilder. Mange deltakere har gjennom tilbakemeldinger etter 
årskonferansene meldt tilbake om manglende relevans for egen arbeidshverdag ved 
flere av konferansens sesjoner. 
 

Sesjonene har i hovedsak vært organisert av spesial interesse gruppene (SIG) og 
NARMAs arbeidsutvalg (AU). Dette har kanskje medført et litt statisk program 
tematisk sett. SIGene er formelt lagt ned etter årsmøtet 2020 og det er derfor på tide 
å tenke på andre måter for organisering av en relevant og interessant konferanse. 
 

Forslag 

Alle som arbeider med forskningsadministrative tjenester, skal i større grad ha 
påvirkning på konferansens innhold og presentasjoner. Flere ulike modeller med 
ulike grader av involvering kan vurderes. 
 

Modell A 

AU bestemmer overordnet tema for sesjonene og finner relevante innledere for å gi 
en fundert og relevant oversikt over feltets state of the art. Deltakere kan sende inn 
abstracts for påfølgende foredrag (15-20 min). 
 

Modell B 

AU lager åpne session calls og lar deltakerne fritt bestemme innhold og 
foredragsholderne. 
 

Modell C 

AU bestemmer overordnet tema og delegerer ansvaret for invitasjon til 
konferansebidrag, både sesjoner og enkeltbidrag til en programkomite. 
 

Tidsplan  
En call for abstracts/invitasjon til konferansebidrag er åpent til 1.10.2020, slik at 
AU/programkomite har nok tid til å gå vurdere innkomne forslag, utvikle et program 
og evt. foreta justeringer med forslag fra AU/programkomiteen hvis det ikke kommer 
inn nok bidrag til å fylle en hel konferanse. 
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Organisering 

AU danner en programkomite (4-5 medlemmer) som tar på seg utarbeidelse av call, 
retningslinjer for innsending og gjennomgang av abstract, sortering i sesjoner etter 
relevans, og plassering i programmet. 
 

Impact 
En slik invitasjon til å bidra til utvikling av årskonferansen vil ha flere positive 
effekter:  

• Større mangfold på konferansen 
 

• AU viser vilje til å møte kritikken fra tidligere gjennomførte konferanser om 
manglende relevans 

• økt involvering av dyktige kolleger utenfor AU 
• en mer behovsstyrt konferanse 
• få NARMA nærmere brukere og omvendt 
• presentasjonstrening for kolleger 

 

 

26.5.2020 Anja Hegen og Tanja Strøm 

 

 

 


