
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I TEKNOLOGIRÅDET  
 

Tid: 27. september 2013 kl 10.00-14.00 

Sted: Teknologirådets lokaler, Prinsens gt 18, Oslo 

 

 

Tilstede:  

Siri Hatlen, Odd Roger Enoksen, Randi Haakenaasen, Christine Meisingset, Edina Ringdal og 

Silvija Seres. 

 

Forfall: 

Andy Booth, Ragnar Fjelland, Reid Hole, Cathrine Holst, Håkon Wium Lie, Cecilie 

Mauritzen, Shazhad Rana, Ola Dale og Bent Sofus Tranøy.  

 

Fra sekretariatet møtte Tore Tennøe, Jon Fixdal, Åke Refsdal Moe, Ingvild Østraat og 

Marianne Barland. 

 

Forslag til referat: 

 

Vedtakssaker 

V-sak 10.13  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Rådet ønsket at fremtidige innkallinger i tillegg skjer 

direkte i kalender. Det skal til neste møte lages forslag til en møtekalender for hele 2014. 

 

V-sak 11.13  Godkjenning av referat 

Referat fra møtet 7. juni 2013 ble godkjent etter en justering av forfallslisten. Notat fra møte 

med NHD 5. juni vil bli sendt ut på nytt som vedlegg til referat.  

 

V-sak 12.13 Ny visjon for Teknologirådet 

I forbindelse med strategiarbeidet har rådet uttrykt ønske om en grundigere diskusjon av 

Teknologirådets visjon. I strategidokumentet som ble diskutert på rådsmøtet i juni var 

visjonen formulert slik: «Sette teknologi på dagsorden og gi råd for å utvikle Norge». Rådets 

vurdering var at denne i for stor grad bar preg av en beskrivelse av Teknologirådets oppdrag 

(«mission»).  

 

Sekretariatet hadde fått i oppdrag å legge frem et notat med fem ulike forslag til ny visjon som 

har fremkommet gjennom strategiarbeidet og på rådsmøtet 7. juni. Dette dannet utgangspunkt 

for diskusjon og videreutvikling av forslagene, uten at ett enkelt forslag vant frem. Endelig 

vedtak om ny visjon fattes på neste rådsmøte. 



 

V-sak 13.13 Nye lokaler 

Teknologirådets leiekontrakt i Prinsens gate 18 (P18) går ut 31.12 2013.  Kontrakten kan 

fornyes, men flere faktorer tilsier at flytting til nye lokaler vil gi en bedre kontorsituasjon. 

Teknologirådet deler i dag lokaler med De nasjonale forskningsetiske komiteer, som har 

varslet at de vil flytte.   

 

På bakgrunn av utsendt notat og tilbud, redegjorde direktør Tore Tennøe for bakgrunn for 

flyttingen, prosessen så langt, og de mest aktuelle lokalene i Kongensgate 14 (K14). 

Sekretariatets vurdering er at K14 vil tilfredsstille de krav til beliggenhet, kontor- og 

møteroms-fasiliteter som Teknologirådet har, samtidig som kostnadene vil være 

sammenlignbare med dagens leiekontrakt. 

 

Teknologirådet ga sin tilslutning til denne vurderingen. Sekretariatet fikk i oppdrag å ta 

kontakt med NHD og Forskningsrådet for å klargjøre hvilket organ som har 

beslutningskompetanse i denne saken, samt hvordan ulike institusjoner skal orienteres. 

 

Utleier har gitt tilbud på hhv 10-årig og 7-årig leiekontrakt. Sekretariatet anbefalte 7-årig 

kontrakt med opsjon for 5 års forlengelse. Rådsleder ba om at sekretariatet også innhentet 

tilbud på 5-årig leiekontrakt, med opsjon på 5 års forlengelse. Et slikt tilbud vil bli drøftet 

med rådsleder, siden kontrakten bør inngås i god tid før neste rådsmøte.       

 

Drøftingssaker 

D-sak 12.13  Nye prosjekter: Norge 2030 

I Teknologirådets nye strategi for 2013-2016 har vi prioritert tre satsinger: Sikkerhet og 

åpenhet, Innovasjon for velferd og Norge 2030. Nå som strategien er utmeislet, vil neste steg 

være å vedta prosjekter innenfor de tre satsingene.  

 

I de to første satsingene har vi for den nærmeste tiden allerede pågående eller planlagte 

prosjekter, blant annet Smart politi, Personverndagen, Droner, Folkemøter om sikkerhet og 

personvern (SURPRISE), Ageing Society (PACITA) og Mobil helse. 

 

En prioritert oppgave bør derfor være å utvikle satsingen Norge 2030, som er omtalt slik i 

strategien: «Politikkutvikling med et 4-årsperspektiv er utilstrekkelig for å løse viktige 

samfunnsutfordringer ved eksempelvis klimaendring, demografi og næringsutvikling. Et kort 

tidsperspektiv kan dessuten føre til at man mister blikket for usikkerheter ved 

samfunnsutviklingen, og for de muligheter og konsekvenser som disruptive innovasjoner kan 

skape. 

 

Teknologirådet vil gjennomføre prosjekter der vi gjennom bruk av scenariometodikk, 

kvalitative analyser og andre arbeidsmetoder identifiserer politisk relevante fremtidsbilder for 

Norge i 2030.  Vi vil analysere hvordan politikken i dag og på mellomlang og lang sikt kan 

innrettes for å styre mot langsiktige mål.» 

 

Som utgangspunkt la sekretariatet frem tre mulige prosjekttemaer:  

- Norge etter oljen  

- Fremtidens kunnskapsarbeid – står vi foran en disrupsjon av offentlig sektor?  

- Intelligent trafikk 

 



I den påfølgende diskusjonen ble ulike ideer om innretning, innhold og muligheter innenfor 

de ulike temaene lansert og drøftet. Ingen av temaene ble eliminert i denne runden. 

Sekretariatet kommer tilbake med en ny og fyldigere beskrivelse til neste rådsmøte, basert på 

kommentarene fra rådet og fra videre utredning. Det er også behov for en beskrivelse av 

mulige metoder og hvordan tidshorisonten kan skille 2030-prosjektene fra de andre 

satsingsområdene. 

 

D-sak 13.13 Høring: «Bioteknologirådet» 

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å gi Bioteknologinemnda nytt navn i et nytt 

høringsnotat. I evalueringen foreslås «Bio-etisk råd», men departementet har falt ned på 

«Bioteknologirådet» som sitt forslag.  

 

Rådet slo fast at dette kan ha uheldige konsekvenser for Teknologirådets så vel som  

Bioteknologinemndas kommunikasjonsarbeid og offentlighetsfunksjon. Forvirring, 

forveksling og manglende tydelighet kan bli resultatet dersom to uavhengige offentlige 

organer får så likelydende navn. Sekretariatet fikk i oppdrag å utarbeide høringsinnspill til 

HOD. 

 

Orienteringssaker 

O-sak 04.13 «Made in Norway?» 

Jon Fixdal presenterer hovedpunktene i Teknologirådets nye rapport «Made in Norway? 

Hvordan roboter, 3D-printere og digitalisering gir nye muligheter for norsk industri», hvilken 

respons rapporten har fått i media og offentlighet, samt planlagte aktiviteter for lansering på 

Stortinget og for den nye regjeringen. I sin gjennomgang vektla Fixdal at de nye teknologiene 

representerer en unik mulighet for Norge, fordi de i stor grad er tilpasset vårt lønns- og 

kompetansenivå. De bør dermed kunne legge til rette for avansert og fremtidsrettet industri i 

Norge utenom olje- og gass-sektoren.  

 

Under rådets diskusjon ble det understreket at dette er svært viktig tema for Norge. Rådet var 

også opptatt av hvordan vi kan bidra til berede grunnen for at slik teknologi tas i bruk i Norge. 

Samtidig ble det pekt på at denne utviklingen reiser noen nye utfordringer, blant annet gir 

mulighet for produksjon av våpen hjemme hos «enhver». En annen utfordring knytter seg til 

virkemiddelapparatet. Virksomheter som flytter produksjon hjem kan få dårligere 

rammevilkår enn virksomheter som produserer i utlandet. Dette kan være uheldig. Rådet var 

enig i at det er viktig at Teknologirådet fortsetter å holde fokus på dette temaområdet. 

 

O-sak 05.13 Nye nettsider for Teknologirådet 

Teknologirådet lanserte nye nettsider den 19. september. Nettstedet www.teknologiradet.no er 

vår viktigste kanal for å gjøre informasjon om prosjektene tilgjengelig for alle interesserte. De 

tre satsningsområdene i Teknologirådets strategi synliggjøres i menyen og i inndelingen av 

saker på forsiden av Teknologirådet.no. 

 

I arbeidet med ny struktur og nytt utseende på nettstedet, har sekretariatet lagt vekt på at det 

skal være lett å finne frem til det man er interessert i, og at sidene skal se innbydende ut. 

Nettsiden følger gjeldende krav til tilgjengelighet og universell utforming. 

 

O-sak 06.13 Nytt fra sekretariatet 

Halvårsregnskapet fra Økonor viser en tilfredsstillende situasjon i forhold til bevilgning og 

egenkapital.  

 

http://www.regjeringen.no/pages/38371263/Haaringsnotat.pdf
http://www.teknologiradet.no/


Det er visse endringer i personalsituasjonen: Teknologirådet har fått ny 

kommunikasjonsrådgiver (Ingvild Østraat), mens kommunikasjonssjef Torgeir Knag 

Fylkesnes har blitt valgt til Stortinget og har varslet permisjonssøknad for perioden frem til 

juni 2017. 

 

Den finske Riksdagen arrangerte årets EPTA-konferanse og rådsmøte i Kittilä 23-24. 

september. Teknologirådet ble innstilt for å ta over presidentskapet i EPTA for 2014. 

Direktøren vil kontakte Stortinget for en endelig avklaring etter at nytt Storting er konstituert i 

oktober.  

 

O-sak 07.13 Pågående prosjekter og formidling 

Sekretariatet orienterte om pågående prosjekter basert på utsendte statusrapporter. Når det 

gjelder formidling, har rapporten «Made in Norway» fått mye oppmerksomhet, med blant 

annet forsideoppslag i Aftenposten. Prosjektet om mobil helse har også vært kilde for mange 

medieoppslag. I tillegg har sekretariatet holdt en rekke innlegg i inn- og utland. 


