
 
 

Møte i Teknologirådet 

Tid: 14. juni 2017 kl. 1000-1500 
Sted: Teknologirådets lokaler, Kongens gate 14, Oslo 
 
Til stede:  
Siri Hatlen, Christine Tørklep, Karl-Christian Agerup, Marit Aursand, Morten Breivik, 
Damoun Nassehi, Reidun Høllesli, Bent Sofus Tranøy, Anne Ingeborg Myhr og Helene 
Fladmark (på Skype). 
 
Forfall: Andreas Thorsheim, Cecilie Mauritzen, Reid Hole, Håvard Haarstad og Odd 
Roger Enoksen 
 
Fra sekretariatet:  
Tore Tennøe, Marianne Barland, Hilde Lovett, Joakim Valevatn, Adele Flakke 
Johannessen, Åke Refsdal Moe og Arild Færaas 
 
 

Vedtakssaker 

V-sak 11.07  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

V-sak 12.17  Godkjenning av referat fra møte april 2017 

Referat ble godkjent. 

 

V-sak 13.17 Styringsmøte med NFD 
Det årlige styringsmøtet mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Teknologirådet 

var berammet til 19. juni. I forbindelse med dette hadde direktøren utformet et notat til 

møtet i forståelse med rådsleder.  I tillegg til å oppsummere Teknologirådets 

årsrapport, effektiviseringsarbeid og planer, behandler notatet Forskningsrådet 

administrative ansvar og rådets økonomiske situasjon.  

 

Rådet sluttet seg til at Teknologirådet i fremtiden fortsatt bør organiseres som en faglig 

uavhengig randsonevirksomhet under Forskningsrådet, da erfaringene med dette har 

vært gode. Rådet støtter forslaget om en overgang til Forskningsrådets system for 

regnskap og lønn. Det er i denne forbindelse viktig at prosedyrene gjøres så effektive 

som mulig og at det ikke medfører en større administrativ byrde for noen av partene. 
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Videre bør Teknologirådets leder ha ansvar for prosessen for ansettelse av direktør når 

det blir aktuelt. Ordningen med fiktivt åremål for direktøren bør vurderes på nytt.  

 

Teknologirådets bevilgning har stått stille siden 2015, til tross for signaler om en 
økning i budsjettnivået etter den svært gode evalueringen av rådets arbeid. Det vil si at 
bevilgningen i realiteten er redusert. Rådet ber om at bevilgningen økes for 2018 for å 
hindre en varig nedbygging av kapasiteten og rådets reelle uavhengighet. 
 

Drøftingssaker 

D-sak 04.17  Plan for nye prosjekter: Livslang læring, Fremtidens arbeidsliv, 

Førerløs transport 

Sekretariatet la frem en foreløpig plan for de nye prosjektene, med forslag til 

leveranser. Rådet kom med innspill til de forskjellige prosjektene, som sekretariatet tar 

med seg videre i arbeidet med prosjektene. 

 

Teknologirådet vedtok nye prosjekter på rådsmøtet i april. Sekretariatet la frem 
konkrete planer for prosjektene Livslang lærling, Fremtidens arbeidsliv og Førerløs 
transport, og fikk tilbakemelding på fokus, metode og ekspertgrupper. I tillegg drøftet 
rådet opplegget for den nye rapporten om fremtidstenkning i Norge. 
 

D-sak 05.17 Ansettelse av ny direktør 

Rådsleder orienterte om prosessen med å ansette Tore Tennøes etterfølger. Rådet ga 

uttrykk for at den som ansettes, bør ansettes på åremål. 

 

Orienteringssaker 

O-sak 03.17 Pågående prosjekter og formidling 

Sekretariatet orienterte om pågående prosjekter. Spesiell oppmerksomhet ble viet 
rapporten «Denne gangen er det personlig – det digitale skiftet i offentlig sektor», som 
nå er publisert. Dette er resultatet av en større satsing for Teknologirådet, og arbeidet 
har møtt stor interesse fra publikum og media. Analyse og konklusjoner ble gjenstand 
for forberedte kommentarer fra Bent Sofus Tranøy, Christine Tørklæp og tidligere 
rådsmedlem Edina Ringdal. 
 

 

 

 


