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Forslag til referat:  
 
Vedtakssaker 
V-sak 01.06  Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
V-sak 02.06  Godkjenning av referat.  
Referatet fra møtet 28. november 2005 ble godkjent. 
 
V-sak 03.06 Regnskapet for 2005 
Tore Tennøe presenterte regnskapet for 2005. Av driftsinntekter på kroner 6 000 000 var det i 
2005 brukt kroner 5 827 014. Årets resultat var på kroner 173 186, som overføres til 
budsjettet for 2006. Regnskapet ble godkjent av Rådet. 
 
Drøftingssaker 
D-sak 01.06 Teknologirådet og Stortinget.  
Teknologirådet hadde invitert til Gunnar Kvassheim, leder for Stortingets energi- og 
miljøkomité, og Lars Peder Brekk, leder for Stortingets næringskomité, til dialog om 
Teknologirådets forhold til Stortinget. 
 



Eivind Osnes og Tore Tennøe innledet om Teknologirådets rolle og aktuelle prosjekter. I 
tillegg ble mulige samarbeidsformer som frokost/lunsjmøter, høringer og fremtidspaneler 
lansert. 
 
Begge komitélederne var positive til Teknologirådets arbeid og mulighetene for utvidet 
kontakt. De anbefalte både en generell henvendelse til komiteen og mer spesifikke forslag til 
møter når Teknologirådet hadde aktuelle prosjekter. Generelt gjelder det å være matnyttig for 
komiteene og representantene, enten ved å knytte seg direkte til aktuelle saker, eller ved å 
anskueliggjøre den politiske betydningen av et prosjekt. Det kan være interessant å koble flere 
komiteer sammen for å diskutere en sak. Teknologispørsmål vil ofte være tverrfaglige. 
 
Når det gjelder Teknologirådets forslag til samarbeidsformer, var i første omgang kortere 
seminarer for komiteene mest interessante. De var også interesserte i mer målrettede høringer. 
 
Brekk og Kvassheim fremhevet videre at det er viktig å bevisstgjøre stortingsrepresentantene 
om at Teknologirådet er i en særstilling, som et offentlig, uavhengig organ med mandat til å 
informere Stortinget. De kunne ikke se at det fantes andre, lignende institusjoner som kunne 
ivareta Teknologirådets rolle. 
 
 
D-sak 02.06 Fremtidens friluftsliv 
Prosjektleder Jon Fixdal la frem konklusjoner fra prosjektet om fremtidens friluftsliv. Han 
gikk gjennom de tre scenariene ekspertgruppen har laget for friluftslivet i 2020, samt de fire 
hovedutfordringene ekspertgruppen har identifisert i tilknytning til scenariene. Disse er: 
Hvordan håndtere et mer mangfoldig friluftsliv? Hva er akseptabel kommersialiseringen av 
naturen? Trenger vi en ny friluftslivsforvaltning? Hvordan sikre et friluftsliv med kompetente 
aktører fra myndigheter til utøvere? I tillegg orienterte Jon om det kommende frokostmøtet 
om kommersialisering av naturen. 
 
Rådet mente prosjektet hadde klart å identifisere viktige og interessante problemstillinger. I 
den etterfølgende diskusjonen pekte rådet bl.a. på de mange temaer og problemstillinger som 
grenser til de som er drøftet i prosjektet, slik som praktisering av strandloven og 
konsekvensene av hyttebygging i fjellet.  
  
 
D-sak 03.06 Arbeidsplan for 2006   
Tore Tennøe la frem arbeidsplanen for 2006. Mange av prosjektene som ble vedtatt etter 
idéinnsamlingen høsten 2004 er i ferd med å bli avsluttet. Det er derfor aktuelt å sette i verk 
nye prosjekter før neste idéinnsamling høsten 2006. Forslag vil bli diskutert på møtet 22. mai. 
 
Datoer for rådsmøter i 2006 er 22. mai, 28. august, 9. oktober samt 4-5. desember. 
 
D-sak 04.06 Neste møte: innspill og ønsker 
På neste møte vil nye prosjektforslag bli diskutert. Det ble også ytret ønske om ekskursjon til 
operaen i Bjørvika. Sekretariatet tar kontakt med Statsbygg. 
  
 
Orienteringssaker 
O-sak 01.06 Nytt fra sekretariatet 



Sekretariatet har hatt besøk av Robby Berloznik, direktøren for det flamske parlamentets 
teknologivurderingsinstitutt (viWTA). viWTA har en lignende tematisk profil med 
Teknologirådet, men er mer direkte knyttet til parlamentet gjennom at halvparten av 
rådsmedlemmene er parlamentarikere. De er dessuten situert i parlamentet og har rett til å 
innkalle til møter for komiteene når prosjekter er avsluttet. viWTA bestiller og finansierer i 
mange tilfeller eksterne forskningsprosjekter. Årlig budsjett er for tiden drøyt ti millioner 
kroner. 
  
Eivind Osnes og Tore Tennøe rapporterte fra styringsdialog med Forskningsrådet i desember. 
Konstituert avdelingsdirektør Tone Vislie og Jan Dietz uttrykte tilfredshet med 
Teknologirådets arbeid og inviterte til innspill om økte bevilgninger i budsjettet for 2007. 
 
Tore Tennøe orienterte om møter med ledelsen i hhv. Samferdselsdepartementet, 
Næringsdepartementet, Næringskomiteen og KUF-komiteen om ulike aktuelle prosjekter. 
Samtlige hadde uttrykt stor interesse for Teknologirådets arbeid og resultater. 
 
O-sak 02.06 Pågående prosjekter 
Tore Tennøe gikk gjennom aktiviteten i pågående prosjekter med henvisning til utsendte 
statusrapporter. Følgende punkter ble omtalt: 
 
- Miljøvennlig bilpark:  
Første møte i ekspertgruppen er avholdt 
 
- Borgerpanel om nettbasert forvaltning er avsluttet.  
Det er planlagt et plenumsmøte med tittelen ”eNorge: Fra venterommet til MinSide” i 
samarbeid med Polyteknisk forening tirsdag 14. mars. Innledninger ved fornyings- og 
administrasjonsminister Heidi Grande Røys og sekretariatsleder Tore Tennøe, 
Teknologirådet. I tillegg er det invitert et panel med blant andre styreleder Eilert Hanoa, IKT 
Norge, professor Per Selle, UiB, leder FUG og forfatter Eirik Newth. Debatten skal ledes av 
professor Astrid Nøklebye Heiberg, UiO.  
 
- EPTA-presidentskapet:  
Programmet for ledermøtet på Svalbard er klart. 24 deltakere fra 16 ulike nasjoner og regioner 
er påmeldt. Fra Teknologirådet deltar Tore Tennøe, Cathrine Heisholt Edvardsen og Eivind 
Osnes. Tennøe og Osnes har vært i møte med Stortingets direktør Hans Brattestå angående 
konferansen i oktober. Det er Teknologirådets ønske å arrangere konferansen i Stortingets 
lokaler. 
 
- Satsing på realfag.  
Tore Tennøe har vært i møte med KUF-komiteens leder Ine Marie Eriksen. Hun signaliserte 
interesse for et møte om realfag. 
 
- Digital hverdag: Internett og søkemotorer. 
Teknologirådet gjennomførte 14. desember et frokostmøte om søkemotorer og opphavsrett: 
Hvem har makten på internett? Prosjektleder Christine Hafskjold ga en oversikt over hvordan 
søkemotorene virker og forretningsmodellene bak. Fem panelmedlemmer innledet i 
forlengelsen til diskusjon. Møtet trakk ca 80 deltakere og ble dekket av to programmer på 
NRK P2. 
 
- Oppstart av PRISE - europeisk prosjekt om personvern og sikkerhet 



Christine Hafskjold orienterte om arbeidet med det EU-finansierte prosjektet PRISE, der det 
danske Teknologirådet, østerikske ITA og datatilsynet i Schleswig Holstein deltar i tillegg til 
Teknologirådet. 
 


