
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I TEKNOLOGIRÅDET  
 

Tid: 26. september 2014 

Sted: Teknologirådet, Kongens gate 14, Oslo 

 

 

Tilstede:  

Siri Hatlen, Ola Dale, Ragnar Fjelland, Randi Haakenaasen, Reid Hole, Cathrine Holst, 

Håkon Wium Lie, Edina Ringdal, Bent Sofus Tranøy og Silvija Seres.  

 

Forfall: 

Andy Booth, Odd Roger Enoksen, Christine Meisingset, Cecilie Mauritzen og Shazhad Rana.  

 

Fra sekretariatet møtte Tore Tennøe, Jon Fixdal, Ingvild Østraat og Mads Dahl Gjefsen. 

 

Forslag til referat: 

 

Vedtakssaker 

V-sak 10.14  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

V-sak 11.14  Godkjenning av referat 

Referat fra møte 13. juni 2014 ble godkjent. 

 

V-sak 12.14 Bruk av norsk toppdomene for personvernformål  

Rådet vedtok på møtet i juni å sette i gang prosjektet etter forslag fra Håkon Wium Lie. 

Forslaget er at de ubrukte nasjonale toppdomene .bv eller .sj kan brukes til å etablere 

personvernsoner på nett. Tjenesteleverandører som ønsker å bruke domenet, må tilfredsstille 

krav som eksempelvis at data lagres i Norge under norsk jurisdiksjon, at bruk av 

informasjonskapsler (”cookies”) begrenses, at kommunikasjonen krypteres, og at brukerne 

kan slette personlig informasjon. 

 

I tråd med dette gjennomførte sekretariatet et høringsmøte 10. september, med deltakelse fra 

de viktigste aktørene. Sekretariatet laget i etterkant et utkast til en rapport som dekker 

bakgrunnen, forslaget fra Wium Lie og noen viktige momenter og alternative forslag som 

kom frem i høringsprosessen. Utkast til rapporten var vedlagt. Direktør Tore Tennøe 

orienterte om at saken var ytterligere aktualisert ved at Norid ønsker å leie ut .bv til 

Nederland. 

 



Sekretariatet så det ikke som hensiktsmessig å sette ned en egen ekspertgruppe for å utrede 

saken videre, men foreslo å oversende rapporten og et brev fra Teknologirådet, der rådet ber 

om at forslaget vurderes nærmere. Momenter og ordlyd i et slikt brev ble diskutert på møtet.  

 

Det ble påpekt at internett som infrastruktur er på mange måter like viktig for Norge som 

veinettet vårt, og myndighetene bør ha en åpen prosess før de fatter en irreversibel beslutning 

om forvaltningen av norske toppdomener. Videre ble det understreket at Norge er i en 

særposisjon som eier av tre nasjonale toppdomener. Selv om det i den senere tid har vært en 

oppmykning når det gjelder nye toppdomener, er tobokstavs-toppdomener et knapt gode vi 

ikke vil få flere av. 

 

Sekretariatet fikk i oppdrag å utforme brevet i tråd med rådets innspill, og ble også bedt om å 

gå i dialog med Datatilsynet og Forbrukerrådet om et felles brev.  

 

Drøftingssaker 

D-sak 11.14 Midtveisrapport: «Luksusfellen» - Norge etter oljen 

Prosjektleder Jon Fixdal la frem foreløpige innsikter og tentative anbefalinger for drøfting 

Rapporten har fått den foreløpige tittelen ”Luksusfellen”. Den er ment å spille på tanken om 

at Norge kan svekke fremtidig eksport, sysselsetting og velferd hvis vi for lenge og i for stor 

grad støtter oss på oljen, og med det forfordeler fremtiden.  

 

Rapporten kan grovt sett deles i to deler: Kapittel 1 og 2 handler om behovet for omstilling og 

oljens betydning for norsk økonomi i dag. Kapittel 3 og 4 handler om hva vi skal omstille oss 

til og hvordan norske politikere kan bidra til å stimulere den ønskede omstillingen. 

 

Rådet ga innspill til en rekke momenter som kan vurderes av ekspertgruppen, blant annet 

knyttet til tydeliggjøring av premisser for analysen, den paralleller til oppbygging av olje- og 

gassklyngen, kompetanseutvikling, mulige vekstområder og avgrensning i forhold til 

klimaspørsmålet.    

 

D-sak 12.14 Fremtiden 2014: 21-prosessene. 

Prosjektleder Mads Dahl Gjefsen la frem planer for workshop og rapport for kommentarer og 

innspill.  

 

Norge står foran flere viktige transformasjoner i årene som kommer: Oljeinntektene avtar og 

vi trenger utvikling av nye næringsveier, klimaendringene krever reduserte klimagassutslipp 

og store til-pasninger, og eldrebølgen setter press på offentlig sektor. Vår evne til langsiktig 

tenkning og bredt anlagte fremtidsdiskusjoner vil være av stor betydning for hvordan vi møter 

utfordringene og for hvilket samfunn vi skaper for de kommende generasjonene. Prosjektet 

Fremtiden 2014 ønsker å bidra til å utvikle norsk fremtidstenkning om kunnskaps- og 

teknologipolitikk.  

 

Fremtiden 2014 finansieres av Norges forskningsråd og gjennomføres i samarbeid med 

Teknologirådet. Prosjektet samler representanter fra næringsliv, medier, forskning og 

forvaltning til workshoper rundt tre viktige, men ulike fremtidsdiskusjoner i Norge: 

  

 

• Regjeringens perspektivmelding  

• 21-prosessene  

• Omstilling til en økonomi med reduserte olje- og gassinntekter  



 

Det vil utarbeides en rapport og avholdes en workshop for hvert av disse temaene. Prosjektet 

finansieres av Norges forskningsråd og gjennomføres i samarbeid med Teknologirådet. 

 

Rådet ga innspill til rapporten om Perspektivmeldingen, samt viktige spørsmål til 21-

prosessen. Prosjektleder tar med innspillene i det videre arbeidet.  

  

Orienteringssaker 

O-sak 10.14 Halvårsregnskap for Teknologirådet  

Direktøren orienterte om halvårsregnskapet på grunnlag av vedlagt oversikt. 

 

O-sak 11.14 Pågående prosjekter og formidling 

Status for pågående prosjekter var beskrevet i vedlagt oversikt 

 

O-sak 12.14 EPTA Conference and Council Meeting 2014 i Oslo 

Tore Tennøe orienterte om programmet for for EPTA Conference and Council Meeting 2014. 

Temaet for konferansen er “Productivity and New Technologies – Consequences for Work 

and Welfare”. Konferansen er organisert rundt fire temaer med kick-off introduksjoner på ca 

10 minutter og påfølgende diskusjon: 

 

• Productivity and Technology: Policies and Trends 

• Advanced Manufacturing in High-Cost Countries  

• 21st Century Skills  

• Will Robots Create Unemployment or Welfare?   

 

Programmet inkluderer også mottakelse på den franske ambassaden og konferansemiddag på 

restaurant Festningen. 

 

Alle rådsmedlemmer ble invitert til å melde seg på. Det ble også gitt innspill om aktuelle 

deltakere. 

      


