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MØTEINNKALLING: NARMA Arbeidsutvalg 

 

Møtetid:      Mandag, 7.12.20, kl. 14:00 – 15:30 

Møtested:   Digitalt via Zoom 

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

 

Saksliste 

Sak nr.:  Tittel/beskrivelse 

2020/63  Oppfølginger: referat fra forrige møte 

  NARMA årskonferanse 2021 «Europa i endring, fra politikk til praksis» 
uke 10, planlagt: fra tirsdag 9. til torsdag 11. mars 2021 

2020/64  Digital avholdelse av konferansen 

• Heidi og Marianne gir informasjon og statusoppdatering 

2020/65  Sesjoner 

Alle sesjoner har nå et utfylt skjema med tittel og innhold for sine sesjoner i 
mappen «Sesjoner». Informasjon fra skjemaene er lagt i utarbeidelse av 
program med tidsplan sammen med Heidis tidsplan. 

Statusgjennomgang og fordeling av tema på de tre dagene: 

1. Ansvarlig forskningsevaluering (foreløpig tittel) 
2. Open Science (foreløpig tittel) 
3. Horisont Europa 
4. Innovasjon 
5. Forskerutdanning (PhD) 
6. Talentprogram for yngre forskere 
7. Institusjonelle nettverk (Nettverksbygging og samarbeid) 
8. Ledelse av FoU-administrasjon - fakta, myter og erfaringer 

(Kompetanseutvikling forskningsadministrasjon) 
9. Bærekraft 

 

2020/66  Keynotes 

Flere tema er diskutert, se mer i planen for utarbeidelse av program 

• Dag 1, tirsdag 9. mars 2021, kl.10:00 – 10:30: Norsk deltakelse i 
Horisont Europa; ambisjoner og forventninger til 
forskningsinstitusjonene. 

o Flere innledere? EIC, Friends of the ERC kampanjen, se 
oversikt 

• Dag 2: Steven Curry – åpen forskning. DORA keynote? 

• Dag 3: innovasjon? 

http://narma.no/om-narma/dokumenter/
https://teams.microsoft.com/l/file/563FE12A-B698-4C2C-BBDB-FF4B516B9614?tenantId=7ee9fd5e-54c1-474a-9eb8-e14b852e28ae&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fuhrno.sharepoint.com%2Fsites%2FNARMA-AU%2FDelte%20dokumenter%2FNARMA%20%C3%A5rskonferanse%202021%2FNARMA%20%C3%A5rskonferanse%202021_utarbeidelse%20av%20program%20med%20tidsplan.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fuhrno.sharepoint.com%2Fsites%2FNARMA-AU&serviceName=teams&threadId=19:85968ec74eec4ed3943eb6537397165a@thread.tacv2&groupId=ef3c6df3-e111-4005-80a2-5ecf94832c01
https://teams.microsoft.com/l/file/563FE12A-B698-4C2C-BBDB-FF4B516B9614?tenantId=7ee9fd5e-54c1-474a-9eb8-e14b852e28ae&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fuhrno.sharepoint.com%2Fsites%2FNARMA-AU%2FDelte%20dokumenter%2FNARMA%20%C3%A5rskonferanse%202021%2FNARMA%20%C3%A5rskonferanse%202021_utarbeidelse%20av%20program%20med%20tidsplan.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fuhrno.sharepoint.com%2Fsites%2FNARMA-AU&serviceName=teams&threadId=19:85968ec74eec4ed3943eb6537397165a@thread.tacv2&groupId=ef3c6df3-e111-4005-80a2-5ecf94832c01
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• Forskningsrådets strategi: Mot en ny langtidsplan (tidligere kalt 
"Strategi") - avslutning av konferansen? 

• Annet? 

2020/67  Status Kompetanseutviklingsprogrammet 

• Status videreføring av Kompetanseutviklingsprogrammet 

• annet 
 

2020/68  Årsmøte 

• Vi har behov for ett nytt medlem til AU, hvilke fagfelt ønsker vi å få inn 
kompetanse på? 

• Valgkomitémedlemmer til årsmøtet i 2022 

2020/69  Eventuelt 

 
Neste møte er ikke satt opp. 
 

 
Oslo, 30.11.20 
Marianne B. Grøn 
Sekretær 
 


