
Unios utdanningskonferanse 2019
26. og 27. mars 2019, Scandic Asker



Høyere utdanning i møte med de store samfunnsutfordringene

Unios utdanningskonferanse 2019 setter søkelys på hvordan norsk forskning og 
høyere utdanning kan bidra til det beste for samfunnet og for et arbeidsliv i stadig 
omstilling.

Program tirsdag 26. mars

Møte- og debattleder: Ola Magnussen Rydje

10.00–12.00: Høyere utdanning i møte med de store samfunnsutfordringene
• Velkommen, Unio-lederRagnhild Lied
• Hvor går norsk høyere utdanning? Iselin Nybø, statsråd for høyere utdanning og 

forskning
• Reformiver og endringsvilje – reformers retorikk og praksis, professor Tom Are 

Trippestad ved Høgskulen på Vestlandet

12.00–13.00: Lunsj

13.00–14.30: Bærekraftsmålene 
• Høyere utdannings samfunnsmandat i møte med bærekraftsmålene, 

førsteamanuensis Tor Halvorsen ved Universitetet i Bergen
• Klimaendringene og konsekvenser for utdanning og arbeidsliv, direktør Kristin 

Halvorsen ved Cicero
• Ingen bærekraft uten lærerkraft, Ruben Amble Hirsti, leder av Unio-studentene
• Et anstendig arbeidsliv for alle – den norske modellen og UH-sektorens ansvar og 

bidrag, spesialrådgiver Kari Folkenborg i Forskerforbundet

14.30–15.00: Kaffepause

15.00–16.30: Omstilling og reform – lære hele livet
• Hvordan forbereder vi oss til et arbeidsliv med høy endringstakt? Camilla Tepfers, 

partner i inFuture
• Evig student? Nina Waaler, prorektor for utdanning ved OsloMet 
• Paneldiskusjon om hva er UH-sektorens viktigste bidrag for å sikre at vi kan lære 

hele livet? Hva må til for å kunne gi gode EVU-tilbud? 
Deltakere: Ragnhild Lied, Nina Waaler, Nina Sandberg (Ap) og Jan Tore Sanner (H, 
ubekreftet)

16.30–17.00: Avslutning
Avslutningsforedrag ved Henrik Syse

19.00: Middag og sosialt samvær



Program onsdag 27. mars

Kurs for Unio-forbundenes tillitsvalgte og medlemmer ved institusjoner i høyere 
utdanning og forskning 

09.00–10.30: Digitalisering
• Digitalisering – hva er det egentlig som skjer? Trond Helge Bårdsen, IKT- og 

forvaltningsråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel 
• Er sektoren selv på høyden? Hva må til for å bli det? Sten Ludvigsen, dekan  

ved Universitetet i Oslo 
• Kommentar ved tillitsvalgt 

10.30–11.00: Kaffepause m/utsjekk

11.00–13.00: Hvordan ivaretar vi de ansattes vilkår midt i alle omstillinger og 
endringer?
Vi tar opp aktuelle saker som
• revidering av UH-loven 
• ny stillingsstruktur  
• omstilling
• presentasjon av håndbok for Unio-tillitsvalgte
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Unios medlemsforbund: 

Utdanningsforbundet  •  Norsk Sykepleierforbund  •  Forskerforbundet 
Politiets Fellesforbund  •  Norsk Fysioterapeutforbund  •  Det norske maskinistforbund 

Akademikerforbundet  •  Norsk Ergoterapeutforbund  •  Norsk Radiografforbund
Presteforeningen  •  Bibliotekarforbundet  •  Skatterevisorenes Forening

Det Norske Diakonforbund


