Referat fra Polardagen 24. september ved Universitet i Bergen
«Velkomsthilsen»
Dag Rune Olsen, Rektor ved UiB.
UiB skal ha en fremtredende rolle i polarforskningen. For å få en slik posisjon må vi ha høy
kompetanse.
Rangeringer har fått berettiget mye kritikk den siste tiden. Siteringer er derimot en objektiv faktor
som måler kvalitet og internasjonalt gjennomslag i forskningen. UiB er nå (i følge QS) på 56 plass i
verden på siteringer. Vi har et fundament som gjør at vi kan levere kvalitet. I polare strøk er det
mange nye spennende muligheter. Endringer i isforholdene er de mest påfallende og nye
seilingsruter åpner seg sammen med nye områder for utnyttelse av naturressurser.
Forvaltningen i nordområdene og polare strøk polare strøk blir en viktig sak, med ringvirkninger for
juridiske og samfunnsvitenskapelig fag. Geopolitikk er også et viktig forskningsområde, likeledes
urbefolkningsstudier. For UiB er det et mål å samle krefter ved egen institusjon på tvers av disipliner
som andre institusjoner ikke har. Stikkordene i denne sammenheng er klima, naturvitenskap,
dypmarin forskning, jus, urbefolkning og miljøutfordringer. Dett er en stor pakke, for en stor
institusjon med forskning på høyt nivå.
Forutsetningen er samarbeid på tvers av disipliner som må fungere. Ved UiB er det betydelig grad av
vilje til å legge midler i denne type forsking. Forskning er nå et utenrikspolitisk instrument, en
finansieringsmulighet for oss. F/F Haakon Magnus står ferdig om 1,5 år. UD er i førersete.
UiB er godt posisjonert men har ikke drøftet om polarforskning skal bli et eget profilområdet.
Uansett vil det være rikelig rom for å satse på polarforskning innenfor UiBs fremtidig strategi.
Noen ord om UNIS. Vi har utfordret UNIS på prinsippet om å ta utgangspunkt i naturgitte forhold.
Hvorfor ikke forskning på geopolitikk og samfunnsvitenskap? Også på UNIS må det legges til rette for
et samspill mellom ulike disipliner.
Til slutt: selv om Tromsø er arktisk betyr det ikke skal vi skal holde oss unna. Snarere tvert i mot, «vi
skal ikke holde fingere av fatet».

