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REFERAT: NARMA Arbeidsutvalg 

Møtetid: Fredag, 28.05.21, kl. 10:00 – 11:30 

Tilstede AU: Tanja Strøm (OsloMet), Hege Nedberg (OsloMet), Øyvind Nystøl (UiA), Ingse M. W. Noremsaune (UiO), Theresa Mikalsen 
(UiT), Vilija Duleviciute (NORD) 

Observatør: Ragnar Lie (UHR) 
Forfall: Heidi Annette Espedal (UiB), Linda Johnsen (UiS), Anja Hegen (UiB), Nina Hedlund (Forskningsrådet), Dagfinn Døhl Dybvig 

(NTNU) 
Referent: Sekretariatet v/Marianne B. Grøn (Kristiania) 
Møtested: Digitalt via Zoom 
Arkivref. https://narma.no/om-narma/dokumenter/ 
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Saksliste 

Sak nr.: Tittel/beskrivelse  

2021/38 Presentasjonsrunde og velkommen til Vilija Duleviciute som 
nyvalgt medlem i arbeidsutvalget!  
 

Vilja ble ønsket velkommen og alle presenterte kort sine 
kompetanseområder. 

2021/39 Gjennomgang planer for 2021, ref. sak 5 til årsmøtet: 
1. Kompetanseutviklingsprogrammet – oppfølging av fagteamet 
planer og aktiviteter, og søknad om videre finansiering. 
2. AU vil jobbe for å øke antall workshops gjennom å fortsette 
markedsføring av støtteordningen på nettsidene og i egne og 
UHR sitt nyhetsbrev. 

Gjennomgang planer for 2021, ref. sak 5 til årsmøtet: 
1. Kompetanseutviklingsprogrammet. Se sak 42. 
 
2. Workshop-støtte: For å stimulere til kompetansehevende 
aktivitet for forskningsadministrasjon som er åpen for nasjonal 
deltagelse kan alle ansatte ved UH-institusjoner søke NARMA 
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3. Videreutvikle samarbeidet med søsterorganisasjonene, 
spesielt EARMA, ARMA og INORMS 
4. Delta og bidra i INORMS og EARMA konferansene og 
eventuelt Leiden group møte 
5. Delta og bidra i det internasjonale arbeidet for ansvarlig 
forskningsevaluering under INORMS 
6. Bidra i å arrangere EARMA konferansen 2022 i Oslo 
7. Planlegge eventuell NARMA årskonferanse 2022 dersom 
EARMA-konferansen avlyses 
8. Planlegge NARMA årsmøte 2022 

om finansiell støtte til å arrangere workshops. Dette tiltaket vil 
markedsføres gjennom nettsidene, UHR og lokalt ved 
institusjonene. I tillegg foreslår AU foreslår at fagteamet til 
Kompetanseprogrammet oppfordrer til å søke NARMAs støtte 
til workshops i deres arrangementer, samt følge opp nytt 
initiativ fra UHR innen innovasjon. 
 
3. Videreutvikle samarbeidet med søsterorganisasjonene, 
spesielt EARMA, ARMA og INORMS 

• I EARMA deltar Ragnar og Astrid Vigtil.  

• ARMA i Storbritannia: vi fortsetter dialog og samarbeidet. 
o Vi har også god kontakt med det danske nettverket; 

DARMA. 

• INORMS: Heidi er medlem i INORMS Council. Tanja er 
vara til INORMS Council og medlem i INORMS Working 
Group 
 

4. Delta og bidra i INORMS og EARMA konferansene og 
eventuelt Leiden group møte: INORMS 2021 Hiroshima ble 
avsluttet i går, Ragnar Lie, UHR og Nina Sindre, NTNU mottok 
«Awards for Excellence in Research Management 
Leadership.» Tanja deltok med foredraget: «Changing the 
world of research evaluation: the work of the INORMS 
Research Evaluation Working Group”. Se punkt 6 om EARMA 
konferansen i Oslo 2022. 
 
5. Delta og bidra i det internasjonale arbeidet for ansvarlig 
forskningsevaluering under INORMS: Tanja er medlem i denne 
gruppen. 
 
6. Bidra i å arrangere EARMA konferansen 2022 i Oslo:  
Datoene for konferansen er onsdag 4.- fredag 6. mai 2022. 
Oslo Kongressenter er booket samt mottakelse i Oslo Rådhus 
onsdag den 4. mai kl. 18:00 – 19:30. Den lokale 
vertskapsgruppen med OsloMet, UiO, NMBU, samt 
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Forskningsrådet og NARMA, koordinerer lokale 
arrangementer, konferanseåpning, sosiale arrangementer, 
underholdning osv. i samarbeid med Ragnar i 
konferansekomiteen. 
Ansvarsfordeling er som for 2020, med EARMA i Brussel som 
formell arrangør, herunder EARMAs konferansekomite (ACPC) 
med ansvar for faglig innhold, Gyro som praktisk tilrettelegger 
og det er også dialog med Visit Oslo. 
 
 
7. Planlegge eventuell NARMA årskonferanse 2022 dersom 
EARMA-konferansen avlyses 
AU vedtok at det ikke arrangeres NARMA årskonferanse i 
2022. I neste AU-møte diskuteres om NARMA skal arrangere 
et mindre tematisk arrangement i god tid før EARMA-
konferansen, og hva vi gjør om en fysisk EARMA-konferansen 
igjen avlyses. 
 
8. Planlegge NARMA årsmøte 2022 
Planlegges senere. 
 
Det kom ikke innspill til flere oppgaver AU bør jobbe med dette 
året. 

2021/40 Samling for NARMA AU 
I budsjettet for 2021 i sak 5 fra årsmøtet, er notert for post 4 
Studiereise, videreutvikling, internasjonale nettverk:  

• «Inkluderer midler til en samling for NARMA-AU seinhøstes. 
AU har siste år fått mange nye medlemmer og der er behov 
for samling/seminar så snart korona-smittevernhensyn tillater 
det.» 

• Posten er økt fra kr. 50 000 i 2020 til kr. 90 000. 
 
Innspill til aktivitet, tidsrom, sted og budsjettramme 
 

AU ble enige om å samles i Tromsø hvor Theresa blir lokal 
arrangør. Marianne sender ut doodle med forslag til to dager i 
første halvdel av november (lunsj til lunsj-møte).  
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2021/41 Møteplan resten av 2021 
Tidsintervall og lengde 

AU ble enige om å avholde tre møter i tillegg til samlingen i 
Tromsø: 

• Slutten av august 

• Månedsskifte september/oktober 

• Månedsskifte november/desember 
 
Marianne sender ut Doodler. 
 

2021/42 Status Kompetanseprogrammet PES-søknad sendt inn 12. mai til Forskningsrådet for 
delfinansiering av Kompetanseprogrammet i to år. 
Fagteamet har en overordnet plan for videregående kurs til 
høsten og lederseminar i januar 2022, men avventer svar på 
søknad. AU ønsker at fagteamet planlegger for å avholde 
arrangementer fra oktober, og publisere datoer før sommeren. 
Marianne kaller inn fagteamet til møte. 
  
 

2021/43 Overskudd fra NARMA årskonferanse til Leger uten grenser 
(dersom regnskap klart) 

Årskonferansen hadde et overskudd på kr. 10 623,75 som 
overføres som gave til Leger uten grenser på vegne av 
innledere som bidrog i NARMAs årskonferanse 2021. 
 

2021/44 Eventuelt Informasjon: 

• Husk å stemme på kandidater til EARMAs styre før 1. juni: 
https://narma.no/samarbeid/husk-a-stemme-pa-kandidater-
til-earmas-styre/ 

 
 

 

 
Oslo, 02.06.21 
Marianne B. Grøn 
Sekretær 
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