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Tid: 20.10.08 kl 1000 til 1500 
Sted: Teknologirådets lokaler, Prinsens gt 18 
 

 

Tilstede: Ingvild Myhre, Ola Dale, Ragnar Fjelland, 
Gudleiv Forr, Randi Haakenaasen, Elisabeth Harstad, Liv 
Lunde, Edina Ringdal, Camilla Schreiner, Silvija Seres 
 
Forfall: Jon Bing, Edel Elvevoll, Alf Holmelid, Shahzad 
Rana, Carsten Tank-Nielsen 
 
Fra sekretariatet møtte Tore Tennøe, Jon Fixdal, 
Christine Hafskjold, Åse Kari Haugeto, Jon Magnar 
Haugen, Kari Laumann og Hild Lamvik 

 

  
  
  
 
Forslag til referat:  
  
Vedtakssaker 
V-sak 09.08  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent.  
 
V-sak 10.07  Godkjenning av referat 
Referat fra møte 15.09.08 ble godkjent 
 
Drøftingssaker 
D-sak 12.08 Ny kommunikasjonsstrategi 
Hild Lamvik presenterte utkast til ny strategi. Teknologirådet kan vise til en positiv utvikling 
med hensyn til prosjektleveranser og synlighet siden forrige kommunikasjonsstrategi ble 
utarbeidet i 2005: Økt stab, utvidet prosjektportefølje, med særlig vekt på våre tematiske 
satsingsområder; personvern, klima, nye teknologier og helse, og flere prosjektleveranser, 
møter, arrangementer og presentasjoner. Sammen med profesjonalisert 
kommunikasjonsarbeid har dette styrket Teknologirådets posisjon som uavhengig 
kompetansemiljø på samfunnsviktige teknologiområder. Like fullt er det en utfordring for 



Teknologirådet å bli allment kjent, fordi vi opererer på så mange og tematisk forskjellige 
teknologiområder.  
 
Den nye kommunikasjonsstrategien legger opp til en skarpere fokus på tematiske 
satsingsområder, integrert kommunikasjonsarbeid gjennom hele prosjektforløpet, hyppigere 
prosjektutgivelser i tilrettelagte formater (Saken forklart, Fra rådet til tinget) og utvikling av 
nye arbeidsformer. Teknologirådet vil videre i sterkere grad enn før søke å formidle 
metodekompetansen knyttet til prosjektaktivitetene våre.  
 
I diskusjonen som fulgte ble det trukket frem at Teknologirådet har et godt utgangspunkt for å 
være en attraktiv kilde for media, som en relativt ny, uavhengig aktør. Forholdet mellom rådet 
og sekretariatet når det gjelder å fronte Teknologirådets arbeid og aktiviteter ble også tatt opp. 
Det er ønskelig at rådsmedlemmene fronter Teknologirådets saker der det er hensiktsmessig, 
og ikke fare for rolleblanding.  
 
Rådet anbefalte videre et særlig fokus på kommunikasjonen med Stortinget, i forbindelse med 
ny stortingssammensetning fra høsten 2009.  
 
Sekretariatet kommer tilbake med nytt utkast til neste møte. 
 
D-sak 13.08 Teknologirådets bruk av ekspertgrupper 
På grunnlag av utsendt notat fra sekretariatet, diskuterte rådet bruk av ekspertgrupper. 
Bakgrunnen for diskusjonen og notatet var at det rådet dels en erkjennelse av viktigheten av 
ekspertgrupper i Teknologirådets arbeid, dels et ønske om å unngå at det oppstår uklarheter 
om ansvarsfordeling mellom rådet og ekspertgruppene, særlig i situasjoner der en 
ekspertgruppe formulerer anbefalinger som rådet ikke kan stille seg bak. I sin diskusjon 
understrekte rådet særlig følgende:  
 
• Rådet er oppnevnt av regjeringen. Det er rådet som vedtar prosjekter og som står som 

hovedansvarlig for de anbefalinger som publiseres. Det er derfor viktig at rådet ikke blir 
stilt på siden av prosjektene.  

• Rådet må ha mulighet til å intervenere i prosjekter, og til eventuelt å la være å publisere 
prosjektenes vurderinger og anbefalinger. Det er viktig at dette kommuniseres tydelig til 
ekspertgruppene ved oppstart av deres arbeid, slik at ekspertgruppenes medlemmer er 
inneforstått med forutsetningene for deres arbeid.   

• Samtidig må ekspertgruppene ha en reell mulighet til å bidra til å forme prosjektet og 
anbefalingene, og til å arbeide mest mulig ubundet innenfor prosjekts 
hovedproblemstillinger.  

 
• Rådet ønsker å bli orientert om de problemstillinger et prosjekt drøfter og de anbefalinger 

som vurderes. Dette er viktig for å skape eierskap til prosjektet. Innspill fra rådet kan 
dessuten bringe inn nye perspektiver i prosjektene og gjøre dem mer velfunderte.  

 
• Det viktig at rådet orienteres på et så tidlig tidspunkt i prosjektet at ekspertgruppene kan 

integrere rådets innspill på en formålstjenlig måte i forhold til prosjektfremdriften.  
 
• Det er også viktig at alle rådsmedlemmer for anledning til å delta i ekspertgrupper.  
 



• Rådet understrekte at det er viktig at man har kjøreregler som kan gjelde den dagen en 
ekspertgruppe virkelig produserer noe rådet ikke kan stille seg bak.  

 
På bakgrunn av diskusjonen vil sekretariatet på neste rådsmøte fremlegge et revidert notat om 
forholdet mellom rådet og ekspertgruppene.  
 
D-sak 14.08 Nytt arbeidsprogram 2009-2010 
Teknologirådets idéinnsamling har resultert i 65 prosjektforslag, hvor over halvparten kom fra 
eksterne aktører. Rådet delte seg inn i grupper og diskuterte hvilke av prosjektforslagene som 
skal utredes nærmere. Rådet prioriterte 16 forslag som skal utredes nærmere til neste 
rådsmøte. Prosjektene som kom videre til neste runde var:  
- Syntetisk biologi – hype eller realitet? 
- Vekst og vern i nord – en lekfolkskonferanse 
- Fremtidens skole 
- Pasient 2.0 
- Norge i internettøkonomien 
- Web 2.0 
- Revolusjonerende norske teknologier 
- Bioøkonomien 
- Prioriteringer i helsevesenet 
- Migrasjonsteknologi 
- Penger i fremtiden 
- 60 mrd årlig i klimatiltak 
- Energiteknologi til de fattigste 
- Ny teknologi som svar på utfordringene i matmarkedet? 
- Intelligent transport i Oslo og Akershus 
- Høyhastighetstog 
 
Orienteringssaker 
O-sak 06.08 Nytt fra sekretariatet  
Tore Tennøe orienterte om forslag til statsbudsjett for 2009, der NHD har økt bevilgningen til 
Teknologirådet fra 6,0 til 7,0 millioner kroner. Teknologirådet får dermed økonomisk 
trygghet til å fortsette driften på dagens nivå også neste år, og grunnlag for å gjennomføre 
egeninitierte prosjekter som blir vedtatt etter idéinnsamlingen. Budsjettøkningen må også 
anses som en anerkjennelse og et positivt signal fra regjeringen om videre satsing.  
 
Sekretariatet er i samtaler med Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet om prosjektledelsen for 
neste fase for prosjektet DuBestemmer – personvern for skolen. Prosjektet er rettet mot 9-12-
åringer. 
 
O-sak 07.08 Pågående prosjekter 
Tore Tennøe orienterte om pågående prosjekter. 
 


