
  
 

 

Lederseminar ved NARMA – UHR* 

 

NARMA - UHR ønsker å invitere til et seminar for ledere ved forskningsinstitusjoner som jobber med 
og er opptatt av forskerstøtte, forskningsadministrasjon og institusjonens forskningsstrategiske arbeid.  

Lederseminaret er en del av NARMAs Kompetanseprogram for forskningsadministrasjon, formålet 
med seminaret er å tilby en arena for erfaringsdeling og nettverk med kollegaer på tvers av 
institusjoner, samt faglig påfyll om temaer som preger det forskningsadministrative feltet og 
ledelsens rolle i arbeidet.  

Forskningsadministrativ ledelse i krysspress  

Forskningsadministrasjon har utviklet seg fra enkeltstående administrative støttefunksjoner til mer 

komplekse former for forskningsadministrativ støtte. Aktører og omgivelser i forskningslandskapet 

legger opp til krav og forventinger om at institusjonens forskningsadministrative tjenester skal kunne 

bidra til å håndtere alt fra søknadsstøtte, prosjektstøtte, økonomisk rapportering, forskningsetikk, 

juridisk støtte, kommunikasjon, strategisk arbeid, m.m. Forskningsadministrasjon som fag utvikler seg i 

et høyt tempo og stiller nye krav til kompetanse og ledelse. 

Lederseminaret vil ta for seg hovedtemaene ledelse av kunnskapseksperter i 

forskningsadministrasjon og ledelse i krysspress.  

I første del av Lederseminaret setter vi fokus på kunnskapseksperter i forskningsadministrasjon, også 

kjent i litteraturen som «third space professionals» eller «professionals in the interface of science».  

• Hvilke utfordringer og muligheter møter forskningsadministrative ledere på ved ledelse og 

utvikling av kunnskapsspesialister? 

Andre del av Lederseminaret setter fokus på hvordan den forskningsadministrative lederen navigerer 

seg og benytter sitt handlingsrom i en lederhverdag preget av krysspress. 

• Hvordan håndterer og imøtekommer forskningsadministrative ledere ulike forventninger og 

krav i egen lederhverdag? 

• Hvordan skal forskningsadministrative ledere ivareta ulike hensyn og krav som spenner fra 

forvaltning av tjenester, ledelse og utvikling av medarbeidere, serviceytelse, forventninger fra 

institusjonsledelse og eksterne aktører, til implementering- og oppfølging av strategiske 

satsinger og tiltak? 

I andre del av Lederseminaret vil det legges til rette for en kartlegging av lederferdigheter- og 

kompetanser som resulterer i en egen lederprofil som du vil få tilgang til i løpet av seminaret.   

Lederseminaret vektlegger en kombinasjon av faglige og praksisrelevante presentasjoner. Det vil i 
samlingen legges opp til aktiv deltakelse i gruppe- og plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling 
mellom deltakerne. 

 

Vi ønsker både tidligere og nye deltakere velkommen til Lederseminaret i 2022! 

*Det tas forbehold om eventuelle endringer i programmet, og forbehold om gjennomføring ved endringer i smittesituasjon.  

  



  
 

 

Praktisk informasjon 

Målgru
ppe 

Forskningsadministrative ledere ved UH- institusjoner 
-         Forskningsdirektører, avdelingsledere, seksjonsledere, enhetsledere eller andre 

ledere med personal/ fagansvar for forskningsadministrasjon og/eller strategisk 
lederansvar knyttet til institusjonens forskningsstrategiske arbeid. 

Ledere ved forskningsinstitutter, helseforetak eller andre aktuelle organisasjoner 
-         Avdelingsledere, forskningsledere eller andre personer med lederansvar knyttet til 

institusjonens forskningsstrategiske arbeid og/eller fagansvar knyttet til forskerstøtte 

Antall 
plasser 

Maks 40 deltakere 

Førstemann til mølla prinsippet gjelder ved fordeling av plasser. Det tas likevel et 
forbehold om fordeling av plasser på seminaret da sammensetningen av deltakere skal 
gjenspeile mangfoldet blant forskningsinstitusjoner og skal sikre deltakelse på tvers av 
institusjoner. 

Format Seminaret vil arrangeres gjennom to dager med presentasjoner ved ulike innledere, det 
tilrettelegges for erfaringsdeling og dialog mellom deltakerne gjennom gruppediskusjoner 
og plenumsoppsummeringer.  

Tid og 

sted 

5. april klokken 10 til 6. april klokken 14.  
 
Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20 Fornebu 

Deltak
eravgif
t 

Kr. 3085 inkl. mva., uten overnatting 

Kr. 4765,- inkl. mva., inkl. overnatting 

Fellesmiddag den 5.april og lunsj begge dager er inkludert i deltakeravgiften.  

Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelsen. 

Vilkår for påmelding til Lederseminaret. 
Din påmelding er bindende og hele deltakeravgiften vil bli belastet selv om du blir forhindret i å delta på deler av, 
eller hele arrangementet. Din påmelding kan overføres til en kollega. Eventuelle kostnader for 
ombooking/endring i hotellbestillingen må betales direkte til hotellet. Det tas forbehold om gjennomføring i 
forhold til den pågående koronapandemien. Ved en eventuell avlysning eller dersom situasjonen krever at hele 
eller deler av seminaret må forgå digitalt vil deltakeravgiften reduseres for direkte kostnader. 

Påmel
ding 

Påmeldingslenke: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xCax_z0GEkuaCchqSOHpWrJ0
FJ7WeFZHvEOwTjas6ZJURFAySkdZM0JJRlNDOURaTzhPRUhROThMWS4u  
Påmeldingsfrist 18.03 

Lederseminaret er utarbeidet av Fagteamet ved NARMAs Kompetanseprogram  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xCax_z0GEkuaCchqSOHpWrJ0FJ7WeFZHvEOwTjas6ZJURFAySkdZM0JJRlNDOURaTzhPRUhROThMWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xCax_z0GEkuaCchqSOHpWrJ0FJ7WeFZHvEOwTjas6ZJURFAySkdZM0JJRlNDOURaTzhPRUhROThMWS4u
https://narma.no/kompetanseutvikling/mot-fagteamet/
https://narma.no/kompetanseutvikling/kompetanseportal/narmas-kompetanseprogram/lederseminar/


  
 

 

Program 

Tirsdag 5. April, kl. 10:00 – 16:00 (inkl. fellesmiddag kl.19:30) 

10:00-
10:30 

Registrering og kaffe 

10:30- 
11:30 

Velkommen og introduksjon til Lederseminaret 

Forskningsadministrasjonens roller og kompetanseområder 

Innledere: 

-     Heidi Espedal (UiB), leder ved NARMAs arbeidsutvalg 

Nichole E. Silva, prosjektleder NARMAs Kompetanseprogram  

11:30 – 
12:30 

Lunsj  

12:45 – 
13:45  

Ledelse av kunnskapseksperter i forskningsadministrasjon 

Innleder: 

Carina Hundhammer, leder for forskning og høyere utdanning, Abelia 

13:45 – 
14:00 

 Pause  

14:00 – 
14:30  

Panelsamtale: Ledelse av kunnskapseksperter i forskningsadministrasjon  

Paneldeltakere: Erik Ingebrigtsen, NTNU, Thomas Slagsvold, USN, Ingrid Sogner, UiO og 
Benedicte Løseth, UiB 

14:30 – 
15:30  

Gruppediskusjon og erfaringsdeling (inkl. pause) 

15:30 – 
15:45 

Utdeling av lederprofil, kort gjennomgang av morgendagen 

19:30 Felles middag  

  



  
 

 

Onsdag 6. april, kl. 09:00 – 13:30 

09:00 – 
09:45 

  

Ledelse i krysspress – et forskningsadministrativt blikk 

Innleder: Johannes Elgvin, seksjonsleder for Seksjon for forskning og kommunikasjon, Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO  

09:45 – 
10:00 

Pause 

10:00 – 
11:00  

Ledelse i krysspress: hvilke lederferdigheter- og kompetanser vektlegger 
forskningsadministrative ledere?  

Gjennomgang av bakgrunn for kartlegging og tolkning av lederprofil   

Innleder: 

Nichole E. SIlva, Senter for anvendt kommunalforskning, UiA  

11:00 – 
11:15 

Pause 

11:15 – 
12:00 

Gruppediskusjon og erfaringsdeling 

12:00- 
13:00 

  

Plenumsdiskusjon 

Veien videre – oppfølging og avslutning 

13:00-
14:00 

Lunsj og takk for denne gang  

 

  



  
 

 

 

Innledere og paneldeltakere 

 

Heidi Annette Espedal, leder ved NARMAs arbeidsutvalg, 
Avdelingsdirektør ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. 
 

 Ragnar Lie – seniorrådgiver ved UHR 

 

Nichole E. Silva - seniorrådgiver ved Universitetet i Agder 
 

  

Carina Hundhammer – Leder for forskning og høyere utdanning i 

Abelia 



  
 

 

 

Johannes Elgvin - seksjonsleder for Seksjon for forskning og 
kommunikasjon, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO 

 

 

Benedicte Løseth – Forsknings og innovasjonsdirektør ved UiB 

 

 

 

 

 

  

Thomas Slagsvold – Forskningsdirektør ved USN 



  
 

 

  

Ingrid Sogner – Forskning og innovasjonsdirektør ved UiO 

 

Eirik Ingebrigtsen – Seksjonssjef for forskning ved fakultet for 

samfunns- og utdanningsvitenskap NTNU 

  

 


