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Tid: Klokken 1000-1600, 9. februar 2005 
Sted: Teknologirådet, Prinsens gt. 18, Oslo 
 

 

Tilstede: Eivind Osnes, Rigmor Austgulen, Edel 
Elvevoll, Arnold K. Hansen, Liv Lunde, Ann-Kristin 
Olsen, Ingvald Strømmen, Tian Sørhaug, Andreas 
Skartveit, Carsten Tank-Nielsen, Kristin Veierød, Einar 
Johan Aas.  
 
Forfall: Magne Espedal, Håkon With Andersen 
 
Fra sekretariatet møtte Tore Tennøe, Cathrine Edvardsen, 
Jon Fixdal, Hild Lamvik, Anne Lise Jørgensen og 
Christine Hafskjold 

 

  
  
Forslag til referat:  
 
Vedtakssaker 
V-sak 01.05  Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
V-sak 02.05  Godkjenning av referat. 
Referatet fra møtet 29-30. november 2004 ble godkjent. 
 
V-sak 03.05 Regnskapet for 2004 
Regnskapet for 2004 ble godkjent. 
 
V-sak 04.05 Budsjett for 2005  
Budsjettet for 2005 ble godkjent 
 
 
Drøftingssaker 
D-sak 01.05 Nanoteknologi  
Dag Høvik fra Forskningsrådet orienterte om den nasjonale satsingen. (Presentasjonen er 
etterspurt og vil bli ettersendt).  



Tore Tennøe orienterer om ny rapport om nanoteknologi fra arbeidsgruppe utgått fra 
NFR/NENT/Teknologirådet. Presentasjon er vedlagt. 
 
Diskusjon om mulig samarbeid. 
 
D-sak 02.05 Ny informasjonsstrategi for Teknologirådet  
Informasjonsleder Hild Lamvik innledet på grunnlag av utsendt utkast. I følge 
Teknologirådets strateginotat skal vi ”utvikle en mediestrategi for å styrke den offentlige 
debatten og formidle kunnskapsgrunnlag og verdistandpunkt”. Dokumentet skisserte både en 
overordnet strategi og en konkret kommunikasjonsplan for den neste 2-årsperioden. Et uttrykt 
hovedmål er at Teknologirådet skal bli en mer synlig aktør i samfunnsdebatten og øke 
forståelsen i offentligheten av sammenhengen mellom teknologi- og samfunnsutvikling  
 
Informasjonsstrategien ble tatt til etterretning av Rådet. Det ble pekt på behovet for på sikt å 
videreutvikle en omverdensanalyse. Barn og unge ble også fremhevet som en viktig 
målgruppe. Dette gjelder både skoleelever, studenter og ungdomsorganisasjonene. Rådet 
understreket dessuten viktigheten av å kommunisere Teknologirådets innovative metoder for 
lekfolksinndragelse. 
 
D-sak 03.05 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk 
Prosjektleder Jon Fixdal innledet om rapporten ”Bærekraftig innovasjons- og 
teknologipolitikk”, som er under ferdigstilling. Bruken av bærekrafts-begrepet og hvilke typer 
innovasjon som bidrar til bærekraftig utvikling ble diskutert i etterkant. Disse punktene vil bli 
tatt med tilbake til ekspertgruppen for videre diskusjon med påfølgende tilbakemelding til 
Rådet. 
  
 
Orienteringssaker 
O-sak 01.05 Nytt fra sekretariatet  
Det er utlyst stilling som ny konsulent i Teknologirådet. Stillingen deles 50/50 med De 
forskningsetiske komiteer. Cathrine Edvardsen vil få engasjement som prosjektmedarbeider 
knyttet til prosjektene Teknologi og Naturbruk og EPTA-presidentskap 2006, og vil ha 
oppgaver knyttet til web og informasjon. 
 
Formidling:  
Programvarepolitikk-prosjektet har vært presentert i en rekke fora: 

• Møte med Moderniseringsdepartementet ved statssekretær Eirik Lae Solberg 
og medarbeidere 

• Vox-konferansen e-borgerskap, Oslo 18.01.05 
• Norsk forening for automatisering, Bergen 26.01.05  
• Halden IT-forum, 02.02.05: ”Programvarepolitikk for fremtiden” 
• Innlegg i Computerworld, desember 04: ”Programvare og demokrati”  

• Personvern-prosjektet har vært presentert for Venstres Stortings- og regjeringsgruppe 
• Hydrogenprosjektet har hatt møter med fraksjonsledere i Høyre og Arbeiderpartiet på 

Stortinget 
• Revidert hefte om Stamceller og kloning er sendt ut i 13.700 ex til 360 

ungdomsskoler. En evaluering av bruken planlegges 
 
 
 



O-sak 02.05 Pågående prosjekter: statusrapport og mulighet for innspill fra rådsmedlemmer. 
Tore Tennøe orienterte om arbeidet med prosjektene. 
 
Planene for nytt prosjekt om personlig internettportal ble presentert. Vi ser for oss en 
ekspertgruppe bestående av både teknologer og samfunnsvitere som kan adressere spørsmål 
knyttet til sikkerhet, personvern, tilgjengelighet, rolleproblematikk (borger vs. kunde). 
 
I tillegg ønsker vi å ha tre borgerpaneler som spesielt skal fokusere på funksjonelle behov 
innenfor områdene: 

 økonomi (pensjon, trygd, boligtøtte etc.) 
 helse (fritt sykehusvalg, pasientjournal etc.) 
 familie (skole, barnehage, kontantstøtte etc.) 

 
Alle gruppene vil også bli bedt om å vurdere forhold som tillit (i forhold til personvern, 
datasikkerhet) og borger/kunde-problematikken. 
 
Det ble også presentert planer for nytt prosjekt om teknologi og naturbruk. 
Utgangspunkt er to trender i naturbruk - økende kommersialisering og økende spennings-
søken. Det planlegges å utarbeide 3-4 scenarier for hvordan denne trenden vil kunne utvikle 
seg. Gjennom utvikling og drøfting av scenariene ønsker vi å 

• synliggjøre de (politiske) valg vi har og hvilken betydning disse vil kunne ha 
for hvordan naturbruken vil kunne utvikle seg 

• adressere underliggende tematikk som teknologienes betydning for naturbruk, 
vern vs. (kommersiell) bruk av naturen, tradisjon vs. fornyelse, skillet natur-
kultur, behovet for statlig/kommunal regulering, natur som underholdning etc. 

• gi et bidrag til debatten som peker ’fremover’, hvor går vi etter Friluftslivets 
år? 

 
En ekspertgruppe utarbeider og drøfter scenarier og lager utkast  rapport. Scenarier 
presenteres og diskuteres på en workshop før rapporten ferdigstilles.  
 
 
O-sak 03.05 Årsmeldingen 
Det ble vedtatt å gå over til årlige årsmeldinger. Utkast fremlegges på neste rådsmøtet og 
danner utgangspunkt for kontaktmøte med NHD. 
 
O-sak 04.05 Seminar om teknologipolitikk 
Det planlegges et seminar om teknologipolitikk til høsten. Sekretariatsleder har vært i kontakt 
med TIK-senteret ved UiO for et mulig samarbeid.  
 
O-sak 05.05 EPTA 
Sekretariatsleder Tore Tennøe orienterte om EPTA-samarbeidet og kontakten med 
ambassaden i Belgia for å legge til rette for en mottakelse i forbindelse med overtakelsen av 
presidentskapet i oktober 2005. Neste års director’s meeting legges til Svalbard. 
 


