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Tirsdag, 24.08.21, kl. 12:00 – 13:30

Heidi Annette Espedal (UiB), Tanja Strøm (OsloMet), Hege Nedberg (OsloMet), Anja Hegen (UiB), Dagfinn Døhl Dybvig
(NTNU), Ingse M. W. Noremsaune (UiO), Theresa Mikalsen (UiT), Vilija Duleviciute (NORD), Linda Johnsen (UiS), Øyvind
Nystøl (UiA)
Ragnar Lie (UHR)
Nichole E. Silva, UiA, rep. Fagteamet til Kompetanseprogrammet
Nina Hedlund (Forskningsrådet),
Sekretariatet v/Marianne B. Grøn (Kristiania)
Digitalt via Zoom
https://narma.no/om-narma/dokumenter/

Saksliste
Sak nr.:

Tittel/beskrivelse

2021/45

Godkjenning av referat fra møte 28. mai

2021/46

Status Kompetanseprogrammet
Nichole E. Silva fra Fagteamet kommer
på besøk og gir oss siste nytt.

2021/47

Planlegge program for NARMA-AU i
Tromsø, tirsdag 23.- onsdag 24.
november 2021

Referatet oppdateres på sak 2021/39, 6): Tanja er valgt inn i programkomiteen
til EARMA for ett år.
Nichole informerte om Kompetanseprogrammet og videre planer,
presentasjonen er vedlagt referatet. Arbeidsutvalget fikk utdypende informasjon
om bl.a. målgruppene og at programmet stadig blir oppdatert. Det ble
kommentert at Lederseminaret er en viktig parallell til EARMA leadership event.
•

Faglig innhold: forslagene i agenda er et godt utgangspunkt for å velge hva
vi skal arbeide med under samlingen.
I tillegg kom flere forslag:

Norsk nettverk for forskningsadministrasjon • narma.no • post@narma.no • leder: Heidi Annette Espedal, UiB
• Sekretariat: Høyskolen Kristiania • Rådgiver Marianne B. Grøn • tlf.: 41 58 41 68

•

•

•

Vi diskuterer hvilket faglig innhold vi
skal ha. Forslag er f.eks.:
o Oppgavene i NARMAs
mandat og strategi: behov for
endringer?
o Er det felt innen forsk.adm. vi
mangler/ser øker i aktualitet
etc.?
o Er det temaer fra
årskonferansen vi bør se
nærmere på? For eksempel:
▪ Innovasjon, tettere
samarbeid med
Innovasjon Norge
▪ Bærekraft
o EARMA 2022 i Oslo
Kan vi avholde siste AU-møte for året
under samlingen?
o Er det noen som ikke kan
komme? Vi har mulighet for å
invitere inn på Zoom.
Praktisk:
o Alle fyller ut reiseregning for
reise og opphold, og påser at
en samlet faktura for
utleggene sendes Marianne.
o Fly: bestilles primo september
av hver enkelt
▪ Vi reiser rett til
Campus for lunsj og
sjekker inn før middag
▪ Buss går fra flyplassen
o Hotell. Hver enkelt bestiller
når Marianne kommer med

•
•
•
•
•

Hvordan og hvor skal NARMA jobbe internasjonalt? Hva og hvordan gjør
vi det i dag og er det andre muligheter for å hente inspirasjon og bygge
nettverk inkl. kontakt med potensielle innledere etc.,
Samspill/synergier mellom EARMAs og NARMAs Kompetanseprogram
Endringer I Forsk.adm. rolle pga. HEU: Missons, Open Science policy
“Hiroshima statement»: https://inorms.net/wpcontent/uploads/2021/06/hiroshima-statement-finalized.pdf
forskningsadministrasjonen viktige rolle for å oppnå målene i
Langtidsplanen

Theresa gir tilbakemelding om et mulig innlegg om å inkorporere bærekraft inn i
prosjektene, som kan være en innledning til temaet bærekraft.
EARMA 2022 mottar vi løpende status om på AU-møtene og er ikke et aktuelt
som faglig innhold på samlingen.
Vi setter opp et utkast til program for samlingen og diskuterer hvilke(t) tema vi
ønsker å fokusere på og hvem som skal ha ansvaret for temaet, i tillegg til øvrig
program. Saken følges opp på neste NARMA-AU møte (28.9), men ha gjerne
maildialog underveis.
•

Siste AU-møte før nyttår flyttes til dag to av samlingen: 24. november
(opprinnelig satt opp 30. november). Det blir ikke mulig å delta digitalt.

Praktisk
Hotell: Marianne sender ut info om hvor hver enkelt bestiller.
Oppmøte: lunsj kl. 11 på campus tirsdag.
Minner om at alle organiserer reise og hotellbestilling selv og ber arbeidsgiver
sende faktura med bilag for reiseregningene.
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o
o

bookinginformasjon. Utgiften
legges til i din reiseregning.
Middag: Theresa har forslag
Møterom: Theresa har booket
møterom

2021/48

Oppfølging sak 2021/39, punkt 7 fra
forrige møte:
• Drøfte om NARMA skal arrangere et
mindre tematisk arrangement i god
tid før EARMA-konferansen 2022,
eventuelt senere på året?
• Drøfte hva vi gjør om en fysisk
EARMA Oslo 2022 avlyses

Oppfølgingssak til neste år
• Vurdere muligheten å gjennomføre et dagsarrangement til høsten.
• Pt. ligger fokus på EARMA Oslo 2022 og det arbeides ikke med
alternativer per nå.

2021/49

Status EARMA konferansen 2022 i Oslo

• Call for abstracs er åpnet.
Oppfordrer det norske miljøet til å bidra med tema og best pratice.
Alle får ansvar for å markedsføre callet i egen organisasjon og i sosiale kanaler.
Frist for innsendelse er 24.september.
https://narma.no/narma-aktiviteter/earma-conference-oslo-call-for-abstractsresearch-support-in-the-new-normal/

2021/50

Diskusjon: Vi har mottatt invitasjon om å
stille som vertskap for INORMS
konferansen i 2025
• Se vedlagt saksdokument

•

EARMA koordinerer selv påmeldinger og betalinger.

•

Planer og forberedelser for sosialt innhold gjenbrukes, med unntak av
nødvendige endringer (nye Munch, Vikingskipshuset stengt), OsloMet og
NMBU planlegger et sosialt arrangement.

Vi sender ikke inn søknad for å arrangere INORMS konferansen.
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2021/51

Diskusjon: Ønsker noen å delta på
SRAI? 2021 Annual Meeting
Vi har mottatt invitasjon til å delta på
“The 2021 Annual Meeting of the Society
of Research Administrators International”
(SRA International), New Orleans,
Louisiana, 23. til 27. oktober, 2021.
• Ønsker noen å delta?

Ingen i AU meldte interesse i år pga. koronaforholdene og kort tid til. Gi beskjed
dersom noen likevel ønsker å reise.

2021/52

Diskusjon: “Hiroshima statement»:
https://inorms.net/wpcontent/uploads/2021/06/hiroshimastatement-finalized.pdf
• Hvordan vi skal promotere dette og
hvordan kan vi best sprer det til
institusjonene i Norge?

NARMA ønsker å synliggjøre budskapet gjennom våre kanaler, både på
NARMAs nettsider og nyhetsbrev, Kompetanseprogrammet og innlegg på
konferanser etc.
• Heidi skriver en intro til Hirsoshima-statement til neste nyhetsbrev

2021/53

Eventuelt
• Tanja har blitt nestleder i Inorms
Research Evaluation Group for de
neste to årene (2021-2023). Ønsker
å spre informasjon via narma.no
• Høring om Langtidsplan for forskning
og høyere utdanning
• Info fra Heidi om INORMS-møte 16.
August, bl.a. potensielle
medforfattere til Simon Kerridge
bokprosjekt: INORMS The Council
also endorsed the book proposal
(RAAP3).
• Annet?

•
•
•

Inorms Research Evaluation Groups informasjon og arbeid kan
markedsføres på våre nettsider og nyhetsbrev samt i andre fora vi deltar i.
Vi diskuterte forskningsadministrasjonen viktige rolle for å oppnå målene i
Langtidsplanen, og det ble foreslått inn som et tema til Aus samling.
INORMS-møte: informasjon om bokprosjektet er flyttet til neste møte. Heidi
kommer tilbake med mer informasjon etter det.

Oslo, 25.08.21
Marianne B. Grøn, Sekretær
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