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Forslag til referat:  
 
Vedtakssaker 
V-sak 06.07  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent 
 
V-sak 07.07  Godkjenning av referat 
Referat fra møte 12. april 2007 ble godkjent 
 
V-sak 08.07 Valg av nestleder 
Valg av nestleder ble utsatt til neste møte 
 
Drøftingssaker 
D-sak 08.07 Kyotoavtalen og teknologiutvikling 
Jon Fixdal orienterte om prosjektet "Kyotomekanismene og teknologiutvikling" og la frem de 
foreløpige konklusjonene fra prosjektet. Til grunn for prosjektet ligger forståelsen av at 
utvikling, spredning og bruk av utslippsreduserende teknologier er avgjørende for at vi skal 
kunne kutte utslippene av klimagasser med 50-85 % innen 2050.  
  
Prosjektets ekspertgruppe har hatt fire av fem planlagte møter og nyhetsbrevet nærmer seg 
ferdigstilling. Hovedkonklusjonen fra prosjektet er at Kyotomekanismene primært vil fremme 



spredning av teknologi, og i liten grad fremme teknologisk nyvinning. Årsaken er at prisen på 
karbon er for lav og at Kyotoavtalen for kortsiktig til at den gir tilstrekkelig økonomisk 
insentiv og sikkerhet for tids- og kostnadskrevende innovasjon. For å fremme nødvendig 
teknologiutvikling bør derfor andre og mer målrettede virkemidler tas i bruk. Ekspertgruppen 
skal diskutere slike virkemidler nærmere på sitt siste møte. 
  
På bakgrunn av Fixdals redegjørelse diskuterte rådet ekspertgruppens foreløpige vurderinger 
og sluttføringen av prosjektet. Rådet mente temaet er svært viktig, og syntes ekspertgruppens 
vurderinger virket fornuftige. Samtidig mente rådet at temaet var så viktig at rådet burde ha 
tid til en grundigere diskusjon av prosjektets vurderinger og anbefalinger før prosjektet 
ferdigstilles. Sekretariatet fikk derfor i oppgave snarlig å innkalle til et møte (evt. 
telefonmøte) der de rådsmedlemmer som ønsker det skal kunne diskutere prosjektet og 
anbefalinger nærmere. 
 
Fixdal fremla også kort et forslag om et mulig nytt prosjekt med tittel ”Hva hvis – et prosjekt 
om en akselererende, negativ klimautvikling”.  
 
Bakgrunnen for prosjektideen er de stadig hyppigere tegnene på at klimaet forverrer seg 
raskere enn det FNs klimapanel har forutsett. Hvis vi får en slik utvikling – hvilke 
konsekvenser vil den da kunne få for Norge? Er vi forberedt på de endringer som vil kunne 
komme? Og hvilke politiske tiltak vil kunne bli nødvendige for å imøtegå endringene? Dette 
er noen av de problemstillinger det vil kunne være aktuelt å gå inn i i et eventuelt prosjekt. 
Scenarier vil kunne være særlig aktuelt som metode, fordi den er egnet til å identifisere 
fremtidige utfordringer og drøfte hvordan barrierer kan overkommes.  
 
Rådet sluttet seg til at dette kan være et interessant tema for et prosjekt, og ba sekretariatet 
komme tilbake til prosjektforslaget for diskusjon på neste rådsmøte. 
 
D-sak 09.07 Møteserie om internett-politikk 
Teknologirådet har sett at det er flere temaer som er knyttet til internett som er politisk 
relevante. Det er få partier som har formulert en politikk på dette området, og diskusjonene er 
derfor umodne når de dukker opp, f.eks i media. Et eksempel på dette er den diskusjonen vi 
fikk om nettnøytralitet i kjølvannet av at Telenor meldte seg ut av NIX. 
 
Teknologirådet ønsker å sette internettpolitikk på dagsorden gjennom en møteserie som tar for 
seg aktuelle temaer knyttet til nettet. Eksempler kan være "cyber war", åndsverkproblematikk, 
ytringsfrihet på nett mm. 
 
For å sikre at vi tar opp temaer som er aktuelle og relevante, har vi knyttet til oss en 
referansegruppe med følgende medlemmer: 
Gisle Hannemyr, UiO 
Marika Lüders, UiO 
Sivija Seres, Fast og Teknologirådet 
Torgeir Waterhouse, Forbrukerrådet 
 
Referansegruppen har hatt ett møte med Christine Hafskjold og Tore Tennøe fra sekretariatet, 
og rådet fikk presentert en liste over aktuelle møtetemaer gruppa har foreslått. 
 
Rådet ga sitt bifall til å gjennomføre en slik møteserie. 
 



 
Orienteringssaker 
O-sak 06.07 Presentasjon av rådsmedlemmer og sekretariat 
 
O-sak 07.07 Teknologirådets mandat, arbeidsform og leveranser 
Tore Tennøe orienterte om Teknologirådets mandat, etablerte arbeidsform og leveranser i 
form av rapporter, nyhetsbrev, åpne møter og lekfolksarrangementer. 
 
O-sak 07.07 Pågående prosjekter 
Teknologirådets prosjektledere presenterte status for følgende pågående prosjekter:  
DuBestemmer. Skoleprosjekt om ungdom og personvern 
PRISE. EU-prosjekt om samfunnssikkerhet og personvern 
Klinikk i stua – fremtidens eldreomsorg 
Samfunnsdialog 
Nanoteknologi 
Sporing og merking av mat 
Genetically modified foods and plants (EPTA-prosjekt) 
 
O-sak 08.07 Synlighet og kommunikasjon 
Kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland presenterte Teknologirådets kommunikasjonsstrategi 
og status for formidling på web, i media og i annen utadrettet virksomhet. 
Kommunikasjonsarbeidet er et prioritert område i kommende periode. 
 
O-sak 09.07 Konferanse og rådsmøte i Athen for EPTA 
Teknologirådet er Norges medlem av European Parliamentary Technology Assessment 
(EPTA). Sekretariatsleder Tore Tennøe orienterte om programmet for EPTA Conference and 
Council Meeting 2007 i Athen, der Teknologirådet vil spille en viktig rolle. Teknologirådet er 
for tiden ansvarlig for EPTAs kommunikasjonsarbeid, i samarbeid med det danske 
Teknologirådet. Tore Tennøe vil presentere et konsept for EPTA newsletter på Council 
Meeting. Tennøe og Jon Magnar Haugen vil også holde innlegg på EPTA-konferansen, som 
vil samle parlamentarikere og eksperter fra 13 medlemsinstitusjoner. 
 
  


