
 
 

Tid: 15. mars 2018 kl. 1000-1500 
Sted: Teknologirådets lokaler, Kongens gate 14, Oslo 
 

Til stede: 

Siri Hatlen (fra kl 1330), Karl-Christian Agerup, Morten Breivik, Odd Roger Enoksen, 
Helene Fladmark, Reid Hole, Reidun Høllesli (til 1200), Damoun Nassehi, Cecilie 
Mauritzen, Bent Sofus Tranøy, Christine Tørklep 

Fraværende:  

Marit Aursand, Håvard Haarstad, Anne Ingeborg Myhr, Andreas Thorsheim 

Fra sekretariatet: 

Tore Tennøe, Adele Flakke Johannessen, Ingvild Østraat, Åke Refsdal Moe, Hilde 
Lovett 
 
 

Vedtakssaker 

V-sak 06.18  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent 

 

V-sak 07.18  Godkjenning av referat fra møte januar 2018 

Referatet ble godkjent 

 

Drøftingssaker 

D-sak 04.18 Førerløs transport: Anbefalinger første rapport og forslag til neste fase 

 

D-sak 05.18 Fremtidstenkning: Diskusjon av hovedpunkter i ny rapport 

 

D-sak 06.18 Trenger vi en nasjonal strategi for kunstig intelligens?  

 

D-sak 07.18 Teknologirådets tilknytning til Forskningsrådet 

Kunnskapsdepartmentet og Forskningsrådet har tatt til orde for at Teknologirådets 

sekretariat skal bli gjenstand for «full forvaltningsmessig integrering i 

Forskningsrådet». Dette vil antageligvis være i konflikt med vedtektenes bestemmelse 

om at Teknologirådet skal ha «et eget og uavhengig sekretariat».  

 

Referat fra møte i Teknologirådet 
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Rådsleder og direktør orienterte om møter med Forskningsrådets ledelse og 

embetsverket i Nærings- og fiskeridepartementet i forbindelse med dette. Neste steg i 

prosessen er et møte mellom NFD og KD 22. mars før videre steg tas.  

 

Rådet understreket viktigheten av at Teknologirådets uavhengighet, og at full 

integrering av sekretariatet i Forskningsrådets administrasjon ikke er forenlig med 

dette. I Teknologirådets mandat heter det at «Rådet velger selv sine problemstillinger 

og hvilke arbeids- og vurderingsmetoder som skal legges til grunn.» Vedtektene gir 

dermed rådet uavhengighet også når det gjelder arbeidsform og dermed organisering 

av arbeidet. Det ble også understreket at det er avgjørende at Teknologirådet oppfattes 

som uavhengig. 

 

Rådet ba om å bli konsultert i den videre prosessen.  

 

D-sak 08.18 Oppfølging av evaluering av rådets evaluering av arbeidsform og 

direktøren 

 

 

Orienteringssaker 

O-sak 04.18 Pågående prosjekter og formidling 

 

 

 

 

 


