Forskningspolitisk seminar 12. november 2019

Kan forskning redde verden?
Bærekraftig forskning i det postfaktuelle samfunn
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs plass, Oslo
FNs klimapanel og naturpanel har kommet med en rekke alarmerende rapporter om jordens
tilstand. Politikere og ulike andre samfunnsaktører synes å ha tro på at ny forskning skal sikre en
bærekraftig framtid for kloden og nasjonen.
Vi spør om det er realistisk at forskningen kan redde verden, og hva som i så fall må til i form av
ressurser og infrastruktur? Er vi villige til å gjøre nødvendige endringer i vår måte å leve på og
drive næringsvirksomhet på i tråd med forskningsbasert kunnskap? Vi vil også utfordre
forskningssektoren selv på hvordan forskningen kan utføres mer bærekraftig.

Program
9.30 – 10.00:

Registrering og kaffe

10.00:

Åpning
Forskerforbundets leder, professor Guro Elisabeth Lind

10.05 – 12.00:

Del 1: Etter FNs klimapanel og naturpanel – hva vet vi
og hva må vi gjøre?
Konferansier og debattleder: Anne Karin Sæther

Oppdatert kunnskap fra FNs klimapanel og naturpanel
Innlegg ved
Bjørn Samset, seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning
Ivar Baste, seniorrådgiver i Miljødirektoratet og styremedlem i FNs
naturpanel
Regjeringens strategi for forskning og grønt skifte
Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister (V) innleder til
diskusjon om regjeringens politikk og hva forskningssektoren selv må gjøre.
Kommentarer fra
Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond
Jørgen Randers, professor emeritus og tidligere rektor ved BI
John-Arne Røttingen, adm. direktør i Norges forskningsråd
Dag Rune Olsen, rektor ved UiB og leder for UHR
Astrid Sinnes, professor i utdanningsforskning, NMBU
Er oljeforskning bærekraftig?
Paneldebatt med
Marte Øien, leder i Norsk studentorganisasjon
Martin Fernø, professor og oljeforsker, UiB
Merete Vadla Madland, oljeforsker og prorektor for forskning, UiS
Kristoffer Robin Haug, vara stortingsrepresentant for MDG
Rikard Gaarder Knutsen, statssekretær i Olje- og energidepartementet (Frp)

Med forbehold om endringer

16.09.2019

12.00 – 12.50

Lunsj

12.50 – 13.10

Prisutdeling: Hjernekraftprisen 2019

13.10 – 15.00

Del 2: Ansvarlig forskning, forskningsformidling og politikk i en
verden med falske nyheter og postfaktuell skepsis
Konferansier og debattleder: Nina Kristiansen

Når forskning blir livsfarlig
Innlegg ved
Karen Lise S. Knudsen, leder for Scholars at Risk Norway
Politikk og forskning – akademisk frihet, samfunnsoppdrag,
debattklima
Paneldebatt med
Hans Petter Graver, professor ved UiO og preses DNVA
Norunn Myklebust, adm. direktør NINA
Guro Elisabeth Lind, professor og leder i Forskerforbundet
Elisabeth Staksrud, professor ved UiO og leder for NESH
Dine fakta og mine fakta – media og forskning
Paneldebatt med
Bjørn Samset, seniorforsker ved CICERO
Kristoffer Egeberg, ansvarlig redaktør Faktisk.no
Bente Kalsnes, medieforsker, Høgskolen Kristiania
Trine Eilertsen, politisk redaktør Aftenposten
Slutt kl. 15:00
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