
 
 

Tid: 14. november 2018  
Sted: Teknologirådets lokaler, Kongens gate 14, Oslo 
 

Til stede: 

Siri Hatlen, Karl-Christian Agerup, Marit Aursand, Reid Hole, Håvard Haarstad, 
Damoun Nassehi, Cecilie Mauritzen, Anne Ingeborg Myhr, Andreas Thorsheim, Bent 
Sofus Tranøy, Christine Tørklep 

Fraværende:  

Morten Breivik, Odd Roger Enoksen, Helene Fladmark, Reidun Høllesli 

Fra sekretariatet: 

Tore Tennøe, Renira Angeles, Adele Flakke Johannessen, Hilde Lovett, Åke Refsdal 
Moe, Joakim Valevatn, Ingvild Østraat 
 

Vedtakssaker 

V-sak 15.18  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
V-sak 16.18  Godkjenning av referat fra møte i september 2018 
Referat ble godkjent. 

Drøftingssaker 

D-sak 12.18 Digital offentlighet  
Bernard Enjolras fra Institutt for Samfunnsforskning innledet til diskusjon og svarte på 
spørsmål. Han jobber blant annet med prosjektet «Politikernes makt gjennom sosiale 
medier» og ga en oversikt over kunnskapsstatus for temaet. Dette er relevant for 
Teknologirådets nye prosjekt «Demokrati, teknologi og ytringsfrihet».  
 
D-sak 13.18 Nytt prosjekt om IT-sikkerhet 
Tore Tennøe og Ardis Storm-Mathisen fra SIFO/OsloMet innledet om det nye 
forskningsprosjektet «RELINK: Relinking the weak link. Building resilient digital 
households through interdisciplinary and multilevel exploration and intervention». 
Prosjektet ledes av SIFO med Teknologirådet som en av partnerne. Storm-Mathisen 
fortalte at SIFOs vurdering er at det er innen helse og i hjemmet at slaget kommer til å 
stå for teknologigigantene. RELINK skal forske på ulike typer hjem og jobbe med 
mange ulike metoder, blant annet feltarbeid, utvikling av digitale verktøy og 
fremtidsscenarioer.  
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D-sak 14.18 Genredigering 
Rådsmøtene har begynt en ny fast post med innspill og inspirasjon fra rådsmedlemmer. 
Denne gangen innledet Anne Myhr til diskusjon om det neste store innen bioteknologi 
– genredigering (CRISPR). 
 

Orienteringssaker 

O-sak 10.18 Pågående prosjekter og formidling 
Det ble orientert ut fra utsendte statusrapporter. 
 
O-sak 11.18 Nytt fra sekretariatet:  
 
Studietur til Singapore 
Tore Tennøe orienterte om sekretariatets studietur til Singapore. Sekretariatet hadde 
en rekke lærerike møter på områder som er relevante for rådets arbeid, blant annet: 

- Centre for Strategic Futures, Prime Minister’s Office, hvor vi fikk en 
utfyllende presentasjon av organisering og arbeidsmetoder, og utvekslet 
erfaringer rundt fremsynsarbeid i det offentlige.  

- GovTech, som er ansvarlig for digitalisering av offentlig sektor i Singapore, 
og en del av Smart Nation and Digital Government group. 

- Land Transport Authority, dvs. direktoratet for transport i Singapore, som 
har en viktig rolle i reguleringen av satsingen på selvkjørende biler, samt 
reguleringen av trafikk i byer.  

- SkillsFuture (SSG) og 2) Adapt and Grow, som jobber med å øke 
kompetansen i Singapore 

- SG Innovate, som er en organisasjon som investerer i og bygger 
høyteknologiselskaper. De er 100 prosent finansiert at myndighetene, men 
drives som et kommersielt selskap. 

- AI Singapore ble etablert i mai 2017. Det er et femårig nasjonalt program på 
ca. 100 millioner amerikanske dollar for å styrke Singapores kapabiliteter i 
KI. Hvordan KI kan hjelpe med å løse «grand challenges» står sentralt. 

- Personal Data Protection Commission (PDPC), som skal bidra til at 
Singapore lever opp til det nye europeiske datalagringsdirektivet (GDPR). 

- CETRAN, et testsenter for selvkjørende kjøretøy, som er en del av Nanyang 
Technical University og samarbeider tett med transportmyndighetene. 

- TUMCREATE, et samarbeid mellom Technical University of Munich og 
Nanyang Technical University. De utforsker hvordan selvkjørende kjøretøy 
kan brukes i forbindelse med kollektivtransport. 

- Facebook Asia, om blant annet kunstig intelligens, GDPR, teknologi og 
demokrati. 

 
Økonomi – og statsbudsjettet 
I statsbudsjettet er det foreslått en økning på 1 mill. kroner for Teknologirådet for 2019.  
Dette vil gjøre det mulig å lyse ut ubesatte prosjektleder-stillinger i sekretariatet.  
 
Planlagt møte med NFD 
Rådsleder og direktør skal ha et møte med statssekretær i NFD i desember angående 
organisering og det uavklarte forholdet til Forskningsrådet.  
 


