Forskningspolitisk seminar 10. november 2020 – digitalt program

Hvem skal styre forskningen?
Forskningsinstitusjonene er blitt stadig større. Og stadig likere. Ofte står de i et krysspress
mellom politisk styring, regionale behov, næringsinteresser og faglig autonomi. Kunnskapsdepartementet har varslet en stortingsmelding om hvordan akademia skal styres. Andre har tatt
til orde for en tillitsreform i hele offentlig sektor. Vi tar debatten: Hvem skal styre forskningen,
og hvor går grensene for styring?
Digitalt forspill 09.00–10.00
Direktesendt konferanse 10.00–12.15
Programvert: Erik Aasheim
09.00–10.00

Digitalt forspill: Tre innlegg om styring av forskning
Vi starter dagen med tre forhåndsinnspilte innlegg. Innleggene kan ses i forkant av seminaret,
og vises også i følgende rekkefølge fra kl. 09.00. Se innleggene her
•

Hva slags finansiering og styring gir best forskningskvalitet?
Mats Benner, professor og viserektor ved Ekonomihögskolan, Lunds universitet

•

Profesjonsutdanning på høyskolene – fortellingen om en tapt sjel?
Jan Messel, forsker ved OsloMet – storbyuniversitetet

•

Konkurranseutsetting, resultat- og målstyring i offentlig sektor – er det viktig, er det
skadelig, finnes det alternativer?
Ivar Bleiklie, professor emeritus i statsvitenskap, Universitetet i Bergen

10.00–11.10

Del 1: Styring og finansiering av forskning og UH-sektoren
Velkommen til livesending!

Regjeringens arbeid med styringspolitikk

ved statssekretær i Kunnskapsdepartementet Aase Marthe Johansen Horrigmo (H)

Panel 1: Hvor går grensen for politisk styring av universiteter og høyskoler?
•
•

Aase Marthe Johansen Horrigmo (H)
Marit Arnstad, stortingsrepresentant og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen (Sp)

Panel 2: Bidrar dagens styringssystem til en mangfoldig sektor som ivaretar hele
samfunnsoppdraget?
•
•

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO)
Petter Aasen, rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
05.11.20
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Panel 3: Hva slags styring og finansiering gir best forskningskvalitet og
innovasjonskraft?
•
•

John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet
Gunnar Bovim, styreleder i Innovasjon Norge

De tre panelene kobles sammen for oppfølgingsspørsmål og kommentarer

Påmeldte konferansedeltakere får mulighet til å stille spørsmål til paneldeltagerne fra den
digitale salen.
11.10–11.25

Digital kaffepause og utdeling av Hjernekraftprisen 2020

Vi lander første direktesendte del og tar en pause i debatten for å lansere årets vinnere av
Forskerforbundets hjernekraftpris for flott forskningsformidling.
11.25–12.15

Del 2: Kunnskapssektoren mellom politikk, målstyring, tillit og
medvirkning
Panel 4: Akademisk frihet, medbestemmelse og kollegiale organ – mer enn
avleggse privilegier og nostalgi?
•
•
•

Gunnar Bovim, tidligere rektor ved NTNU
Aksel Tjora, professor i sosiologi og ansattrepresentant i styret ved NTNU
Eli Smeplass, førsteamanuensis i yrkesfagspedagogikk ved NTNU og organisator for
ProtestPub og New University Norway

Fem steg på vei mot en tillitsreform for kunnskapssektoren
Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Panel 5: Resultat- og målstyring i offentlig sektor – har vi egentlig noe valg?
•
•

Kristin Clemet, Civita
Hilde Nagell, Tankesmien Agenda

Presentasjon av innledere og foredragsholdere
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