
Program – Kontaktkonferansen 2015     

Tirsdag 20. januar 2015 i Universitetets aula, Karl Johans gate 47 
 

 

Kvalitetskultur i universitetene og høyskolene  

- finansiering og utdanning 
 

Mulighet for spørsmål fra salen/SMS/twitter på innledninger og debatter #kontaktkonferansen2015 

 

Konferansier: Anne Kristin Hjukse, kommunikasjonssjef Kunnskapsdepartementet 

 

09:30-10:00 Registrering og lett servering 

10:00-10:05 Velkommen  

- ekspedisjonssjef Toril Johansson  

 

10:05-10:45 

 

Tale  

- kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 

 

10:45-11:15 Pause. Medietid. 

 

11:15-11:45 Finansiering som virkemiddel for kvalitet i utdanning og forskning  

- professor Kerstin Sahlin  

Sahlin er professor i foretaksøkonomi og offentlig administrasjon ved 

Universitetet i Uppsala, og har vært medlem av ekspertgruppen for finansiering 

av universiteter og høyskoler. 

 

11:45-12:45 Paneldebatt om finansiering av universiteter og høyskoler 
 

- Innstillingen fra ekspertgruppen for finansiering av universiteter og høyskoler  

danner grunnlaget for debatten. 

- Hvordan kan framtidens finansiering bidra til å heve kvaliteten på utdanning og 

forskning i sektoren? 

 

Debattleder: Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet 

 

Panel: 

Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør ved SSB og leder for ekspertgruppen 

for finansiering av universiteter og høyskoler 

Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen og medlem av 

produktivitetskommisjonen 

Jan Grund, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og leder av 

fagskoleutvalget 

Åse Løkeland, rektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 

Lasse Lønnum, direktør ved Universitet i Tromsø -Norges arktiske universitet 



12:45-14:15 Lunsj - serveres kl 13:00 på Grand Hotel, Speilen 

 

14:15-14:25 Universitetets aula – historie og utsmykning  

- rektor Ole Petter Ottesen, Universitetet i Oslo 

 

14:25-14:40 Kunnskapsministeren intervjues av NSO-leder  

Anders Kvernmo Langset om finansiering av universiteter og høyskoler 

 

14:40-15:00 Utdannings-Norge i Europa 

- statsråd Vidar Helgesen  

 

15:00-15:45 

 

Inspiring Teaching, transforming learning: the need for reward and 

recognition 

-professor Stephanie Marshall  

 

Marshall er Chief Executive Officer ved The Higher Education Academy 

(HEA), Storbritannia. 

 

15:45-16:05 Pause 

 

16:05-16:40 Paneldebatt om utdanningskvalitet 

 
- Hvordan identifisere kriterier for god undervisning?  

- Kan man/bør man lage et system som belønner god undervisning? 

 

Debattleder:  

Kyrre Lekve, ass. direktør NIFU 

 

Panel:  

Øystein Lund, direktør for tilsynsvirksomheten i NOKUT 

Anders Kvernmo Langset, leder i Norsk studentorganisasjon  

Vigdis Vandvik, SFU-senterleder ved Bioceed (Centre of excellence in biology 

education), Universitetet i Bergen 

Solveig Kristensen, prodekan for studier ved Universitetet i Oslo og professor 

i galenisk farmasi.  

 

16:40-17:00 Oppsummering og avslutning  

- statssekretær Bjørn Haugstad 

 

 

17:00-18:30 Kaffe og frukt er tilgjengelig på Grand Hotel, i Rococo 

 

18:30-19:00  Velkomstdrink på Grand Hotel, i salongene 

 

19:00  Middag på Grand Hotel, i Speilen 
 

 

http://www.heacademy.ac.uk/contacts/detail/Academy_staff/stephanie-marshall
http://www.uib.no/bio/55316/bioceed-%e2%80%93-senter-fremragende-utdanning-i-biologi

