
 
 

Tid: 11. februar 2019  
Sted: Teknologirådets lokaler, Kongens gate 14, Oslo 
 

Til stede: 

Siri Hatlen, Morten Breivik, Odd Roger Enoksen, Helene Fladmark, Reid Hole, Håvard 
Haarstad, Reidun Høllesli, Cecilie Mauritzen, Anne Ingeborg Myhr, Andreas 
Thorsheim  

Fraværende:  

Karl-Christian Agerup, Marit Aursand, Damoun Nassehi, Bent Sofus Tranøy, Christine 
Tørklep 

Fra sekretariatet: 

Tore Tennøe, Adele Flakke Johannessen, Hilde Lovett, Joakim Valevatn 
 

Vedtakssaker 

V-sak 01.19  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
V-sak 02.19  Godkjenning av referat fra møte i februar 2019 
Referat ble godkjent. 
 
V-sak 03.19 Årsregnskap 2018 
Fra 2018 er Forskningsrådet regnskapsfører for Teknologirådet, og regnskapet er 
integrert i Forskningsrådets årsregnskap. Regnskapet revideres av Riksrevisjonen, og 
er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv fra 
Finansdepartementet, og følger statlige regnskapsstandarder.  
 
Teknologirådet hadde i 2018 driftsinntekter på 9,4 mill. kroner, hvorav bevilgninger fra 
Nærings- og fiskeridepartementet utgjorde 9 mill. kroner. Driftskostnadene var på 11 
mill. kroner. Teknologirådet har hatt noe større lønnsutgifter enn forutsatt grunnet 
overgang til nytt tariffområde, samt økte pensjonskostnader. Det ble investert i nye 
nettsider i 2018. Teknologirådet hadde dermed en egenkapital på 0,1 mill. kroner per 
31.12.18. 
 
Rådet godkjente årsregnskapet.  
 
V-sak 04.19 Budsjett 2019 
For 2019 forventes det en ytterligere økning i pensjonskostnader, mens 
lønnskostnadene vil ligge på et noe lavere nivå enn i 2018. Det planlegges ingen 
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vesentlige investeringer. Bevilgningen over statsbudsjettet øker med 1 mill. kroner i 
2019, mens prognosene for eksterne dekningsbidrag er noe høyere enn for 2018. Det 
forventes derfor en moderat økning av egenkapitalen i 2019. 
 
V-sak 05.19 Årsplan 2019 
Forslag til årsplan for Teknologirådet for 2019 var utsendt på forhånd og ble godkjent. 

 

Drøftingssaker 

D-sak 01.19 Teknologi og demokrati: Trenger vi nye spilleregler for valgkampen på 
nett? 
Tore Tennøe presenterte foreløpige analyser og konklusjoner fra Teknologirådets 
prosjekt om teknologi og demokrati. Politisk påvirkning er blitt en internasjonal 
industri som gir helt nye muligheter når partiene skal drive valgkamp. Valgkamp har 
gått fra å rette seg mot brede målgrupper til å henvende seg til individer. Denne typen 
«microtargeting» skjer uten at vi er klar over det, noe som gir større risiko for 
manipulasjon.  
 
I dag er politisk reklame i Norge forbudt på TV, men ikke regulert på internett og 
sosiale medier. Personvernlovgivningen GDPR setter rammer for hvordan persondata 
kan brukes, men er alene ikke nok. EU-kommisjonen oppfordrer derfor til å lage 
bransjenormer på ulike felt. I kjølvannet av Brexit jobber britiske myndigheter med å 
utvikle en slik «code of practice» for hvordan persondata kan brukes av partiene. 
Teknologirådet foreslår at det bør utvikles normer for digital valgkamp også i Norge.  
 
Forslag til spilleregler omfatter åpenhet og merking, en handlingsregel for data og 
penger, valgkamprevisjon, og krav til plattformselskaper som Facebook og Google.  
Rådet vil videreføre prosjektet i tiden fremover og ga innspill til det videre arbeidet.  
 
D-sak 02.19 Klima, samfunn og teknologi – hvilken rolle kan Teknologirådet spille? 
Rådsmedlemmene Cecilie Mauritzen og Håvard Haarstad innledet til diskusjon med 
utgangspunkt i klima- og samfunnsvitenskap. Innleggene og påfølgende diskusjon ga 
innspill til arbeidet med ny strategi for Teknologirådet.  
 
D-sak 03.19 Utkast til årsrapport 2018 
Direktøren la frem utkast til årsrapport for 2018. Rådet sa seg tilfreds med innholdet i 
rapporten og kom med innspill til blant annet omtale og vurdering av resultater.  
 
Rådsleder og direktør tar ansvar for å sluttføre arbeidet med årsrapporten før avgivelse 
til Nærings og fiskeridepartementet. 
 
D-sak 04.19 Møte med den nye lederen for Stortingets Teknogruppe – Torill 
Eidsheim (H) 
Torill Eidsheim ble valgt til leder for Stortingets Teknogruppe i desember 2018, og har 
vært medlem i gruppen siden den ble opprettet. Hun pekte på at Teknogruppen med 
Teknologirådets bidrag har lykkes med å etablere seg som en viktig og tverrpolitisk 
arena for diskusjon om ny teknologi i en tidlig fase. Dette er viktigere nå enn noensinne 
tidligere, blant annet på grunn av digitaliseringen.  
 
Hun var videre opptatt av at mange teknologisaker berører flere komiteer samtidig, og 
ønsket at Teknogruppen og Teknologirådet skulle bidra til å styrke arbeidet på tvers av 
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komiteer og sektorer. Eidsheim deltok på EPTA-konferansen i desember 2018, og så på 
dette samarbeidet, der Teknologirådet er Norges representant, som en viktig ressurs. 

Orienteringssaker 

O-sak 01.19 Pågående prosjekter og formidling 
Det ble orientert ut fra utsendte statusrapporter. 
 
O-sak 02.19 Nytt fra sekretariatet:  
Rådsleder og direktør orienterte om møte med statssekretær i NFD i desember 
angående organisering og det uavklarte forholdet til Forskningsrådet.  
 


