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Hvem skal styre forskningen?

Foredragsholdere og paneldeltakere
Mats Benner
Mats Benner er sosiolog, professor i forskningspolitikk og
viserektor ved Ekonomihögskolan ved Lunds universitet i
Sverige. Han har bistilling som forsker ved NIFU og er
visiting professor ved KTH og ved King's College, London.
Han er fast medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), styremedlem ved Mittuniversitetet og har
vært medlem av Forskningsberedningen, et rådgivende
organ for den svenske regjeringen.

Jan Messel
Jan Messel er forsker og historiker ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet. Han har arbeidet med fagforeningshistorie
og profesjonshistorie. Doktoravhandlingen handlet om LOs
forhold til «de nye gruppene», og han har skrevet flere bøker
om fagforeningshistorie, blant annet Samling og Strid.
Norsk Tjenestemannslag 1947–1997.

Ivar Bleiklie
Ivar Bleiklie er professor emeritus i statsvitenskap ved
Universitetet i Bergen. Han har vært direktør ved Norsk
senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring og
gjesteforsker/professor ved Stanford University, Harvard
University, Boston College, og Science Po. Bleiklie har
publisert en rekke bøker, bokkapitler og artikler, de fleste om
politikk og endring i norsk og europeisk høyere utdanning,
men også om biomedisinsk politikk, profesjoner og offentlig
tjenesteyting.
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Aase Marthe Johansen Horrigmo
Aase Marthe Johansen Horrigmo (Høyre) er statssekretær
for forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim
i Kunnskapsdepartementet fra 2020. Horrigmo har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet
som forsker og senioranalytiker, og har skrevet fast for blant
annet Kommunal rapport og Stat og styring. Hun var statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018–2020.

Marit Arnstad
Marit Arnstad er stortingsrepresentant for Senterpartiet fra
Nord-Trøndelag og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Hun har vært stortingsrepresentant i
periodene 1993–1997, 2001–2005 og siden 2013. Arnstad er
tidligere olje- og energiminister 1997–2000 og samferdselsminister 2012–2013. Arnstad er utdannet jurist fra
Universitetet i Oslo og har arbeidet som advokat.

Svein Stølen
Svein Stølen er professor i kjemi og Universitetet i Oslos
valgte rektor for perioden 2017–2021. Stølen har vært
prodekan for forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, instituttleder ved Kjemisk institutt og
leder for Senter for materialvitenskap og nanoteknologi
(SMN) ved UiO. I 2011 mottok han Universitetet i Oslos
formidlingspris på vegne av Kjemisk institutt.

Petter Aasen
Petter Aasen er professor i utdanningsvitenskap og ansatt
rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. I perioden 1998–
2007 var han direktør ved Nordisk institutt for studier av
innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), og i 2007–2014
var han rektor ved Høgskolen i Vestfold. Aasens forskningsfelt er utdanningspolitikk og utdanningsreformer.
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John-Arne Røttingen
John-Arne Røttingen har vært administrerende direktør i
Forskingsrådet siden 1. mars 2017. Han er utdannet lege med
doktorgrad fra Universitetet i Oslo og mastergrader fra
Oxford og Harvard. Han har vært direktør for smittevern,
miljø og helse ved Folkehelseinstituttet, med en rekke verv
innenfor forskning og global helse nasjonalt og internasjonalt. Han er utnevnt som global helseambassadør i
Utenriksdepartementet og tiltrer 1. desember 2020.

Gunnar Bovim
Gunnar Bovim er rådgiver ved NTNU. Bovim var ansatt
rektor ved NTNU fra 2013–2019, administrerende direktør
ved Helse Midt-Norge RHF fra 2009–2013 og administrerende direktør ved St. Olavs Hospital 2006–2009. Han har
tidligere vært professor og dekan ved Det medisinske
fakultet, NTNU, og er utdannet lege og spesialist i nevrologi.
Han er styreleder ved Oslo Universitetssykehus, Innovasjon
Norge, Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Olavshallen AS.

Aksel Tjora
Aksel Tjora er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi
og statsvitenskap og medlem av styret ved NTNU (2017–
2021) som representant for de fast vitenskapelig ansatte.
Han er utdannet sivilingeniør i datateknikk og industriell
økonomi, og dr. polit. i sosiologi. Tjora er også forskningsleder ved instituttet, og leder av virksomheten Sosiologisk
Poliklinikk.

Eli Smeplass
Eli Smeplass er førsteamanuensis ved Institutt for
Lærerutdanning, NTNU. Hun er en aktiv debattant om UHsektorens fremtid, og organisator for ProtestPub og medlem
av New University Norway, en bevegelse som er opptatt av
hvordan folk ønsker at fremtidens universitet skal se ut.
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Guro Elisabeth Lind
Guro Elisabeth Lind er forskningsgruppeleder ved Radiumhospitalet, Institutt for kreftforskning (Oslo Universitetssykehus) og professor II ved Universitetet i Oslo. Hun er
tidligere leder av Akademiet for yngre forskere og har også
vært lokal tillitsvalgt for Forskerforbundet. I 2018 ble hun
valgt til leder av Forskerforbundet for perioden 2019–21.

Kristin Clemet
Kristin Clemet er daglig leder i Civita. Hun var utdanningsog forskningsminister i perioden 2001–2005 og viseadministrerende direktør i NHO fra 1998 til 2001. Hun har tidligere
vært blant annet arbeids- og administrasjonsminister (1989–
1990) og stortingsrepresentant for Høyre (1989–1993). Hun
har hatt en rekke verv i organisasjons- og næringsliv, og er
utdannet siviløkonom fra NHH.

Hilde Nagell
Hilde Wisløff Nagell er rådgiver i Tankesmien Agenda.
Nagell har en doktorgrad i statsvitenskap, og har jobbet mye
med politisk filosofi, blant annet som gjesteforsker ved
Princeton. Hun har også vært politisk rådgiver og fungerende
stabssjef for generalsekretæren i Røde Kors. Før hun kom til
Agenda jobbet hun i Fritt Ord.

Programvert: Erik Aasheim
Erik Aasheim har mer enn 30 års bakgrunn som journalist,
programleder, korrespondent, forfatter og møteleder. I
tillegg har han vært kommunikasjonsrådgiver for to
klimaministre og kommunikasjonsdirektør for EAT
Foundation og Gunhild A. Stordalen.

