
 
 

Tid: 25. november 2019, kl. 1000-1445  
Sted: Teknologirådets lokaler, Kongens gate 14, Oslo 
 
Til stede: Siri Hatlen, Marit Aursand, Morten Breivik, Odd Roger Enoksen, Reid Hole, 
Håvard Haarstad, Cecilie Mauritzen, Anne Ingeborg Myhr, Bent Sofus Tranøy, 
Christine Tørklep. Helene Fladmark deltok via Skype.  
 
Fraværende: Karl-Christian Agerup, Reidun Høllesli, Damoun Nassehi, Andreas 
Thorsheim,  
 
Fra sekretariatet: Tore Tennøe, Marianne Barland, Anne Siri Koksrud Bekkelund, 
Adele Flakke Johannessen, Hilde Lovett, Joakim Valevatn, Ingvild Østraat 
 
 
 
Forslag til dagsorden:  
 
Vedtakssaker 

V-sak 09.19  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent.  

 

V-sak 10.19  Godkjenning av referat fra møte juni 2019 

Referatet ble godkjent.  

 

Drøftingssaker 

D-sak 14.19 Hvordan ser regjeringens klimapolitikk ut utenfra – og hva mangler? 
Fagsjef Stig Schjølset i miljøstiftelsen Zero ga en oversikt over dagens klimapolitikk, 
hvilke teknologisatsinger som finnes, og hva som mangler.  
 
Schjølset var inntil nylig fagdirektør for grønn konkurransekraft i Klima- og 
miljødepartementet, og ledet arbeidet med regjeringens handlingsplan for grønn 
skipsfart. Han har tidligere vært leder for analyse av karbonmarked og klima i 
Thomson Reuters Point Carbon.  
 
Innlegget ble etterfulgt av diskusjon om blant annet mulige bidrag fra Teknologirådet 
til utviklingen av klima- og teknologipolitikken.  
 
D-sak 15.19 Strategi for Teknologirådet 2020-23 
Teknologirådet startet opp prosessen med ny strategi med å diskutere følgende 
spørsmål: 

- Hvordan har gjeldende strategi fungert – og hva tar vi med oss videre?  
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- Hva kan være gode tematiske satsinger – og riktig nivå?  
- Hva er mulige roller for Teknologirådet i klimafeltet?  

 
Strategiprosessen vil fortsette på de neste rådsmøtene. 
 

D-sak 16.19 Tekno-trender for Stortinget 2020 

Tore Tennøe presenterte den kommende rapporten med ti teknologitrender for 

Stortinget i 2020. Hovedpunktene ble lagt frem i forbindelse med Teknologirådets 

jubileumskonferanse på Stortinget, og har siden blitt videre bearbeidet. Kommentarer 

og innspill på rådsmøtet blir tatt med i ferdigstillingen av rapporten.  

 

D-sak 17.19 Anbefalinger: Helsedata og kunstig intelligens 

Teknologirådets policy-rapport om helse og kunstig intelligens er nær ferdigstillelse, og 

Hilde Lovett presenterte forslaget til anbefalinger. Dette er et godt tidspunkt for 

innspill fra rådet, da anbefalingene skal diskuteres i møte i ekspertgruppen en uke etter 

rådsmøtet.  

 

Temaet er meget aktuelt. Sørlandet Sykehus har brukt maskinlæring for å utvikle et 

system som kan avverge alvorlige allergiske reaksjoner under operasjon, men 

fagfolkene tør ikke ta det i bruk på grunn av uklare regler. I USA har avsløringer om 

Googles «Project Nightingale» skapt mye debatt, i og med at data fra landets nest 

største leverandør av helsetjenester har blitt brukt til å utvikle kunstig intelligens uten 

samtykke fra pasientene.  

 

Den ferdige rapporten skal presenteres på Stortinget i desember.  

 

Orienteringssaker 

O-sak 07.19 Pågående prosjekter og formidling 

I 2019 er det 20 år siden opprettelsen av Teknologirådet, noe som i oktober ble markert 

med et åpent møte med tittel «Hva skjer med jobbene?», og en konferanse om 

teknologi og politiske veivalg i Lagtingssalen på Stortinget.  

 

Stortingets teknogruppe var vertskap for konferansen, og leder Torill Eidsheim la vekt 

på at det er viktig å lage gode møteplasser på Stortinget for å forstå hva 

teknologiutviklingen kan innebære og hva som er mulig å gjøre. Stortingspresident 

Tone Wilhelmsen Trøen understreket at Teknologirådet spiller en viktig rådgivende 

rolle for Stortinget, og det er ikke noe som tyder på at denne rollen vil bli mindre over 

tid. Tvert imot går den teknologiske utviklingen stadig raskere, med et økende behov 

for kvalifisert rådgivning.  Rådsleder Siri Hatlen trakk blant annet frem 

Teknologirådets vedtektsfestede uavhengighet til å selv definere og velge hvilke 

prosjekter som skal gjennomføres. 

 

Tore Tennøe holdt innlegget «Ti teknotrender for Stortinget», og ledet debatt om 

Stortinget og teknologien mellom Torill Eidsheim, Jonas Gahr Støre, og Torgeir Knag 

Fylkesnes.  

https://teknologiradet.no/ti-tekno-trender-som-politikerne-bor-ha-pa-radaren-i-2020/
https://teknologiradet.no/ti-tekno-trender-som-politikerne-bor-ha-pa-radaren-i-2020/
https://www.aftenposten.no/norge/i/dOadGo/tror-de-kan-redde-liv-med-kunstig-intelligens-men-trolig-er-det-ulovlig
https://www.theverge.com/2019/11/12/20961018/google-health-care-project-nightingale-patient-data-collection-ambitions
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Senere på dagen åpnet næringsminister Torbjørn Røe Isaksen Teknologirådets åpne 

jubileumsmøte «Hva skjer med jobbene?».  Han viste til at det er mange som har hatt 

glede av Teknologirådets debattmøter, seminarer og ikke minst rapporter, og videre at 

rådet har skapt arenaer hvor folk og ekspertise møtes, akkurat slik Stortinget ønsket.  

 

På programmet sto foredrag av Carl Frey og debatt med næringsminister Torbjørn Røe 

Isaksen, AUF-leder Ina Libak, SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, og medlem av 

Teknologirådet Helene Fladmark. 

 

Det ble i tillegg orientert om prosjektet Demokrati og teknologi, som har fått mye 

medieoppmerksomhet (bl.a. intervju i NRK Folkeopplysningen), og om ny EPTA-

rapport og -konferanse (hvor Teknologirådet har gitt sentrale bidrag).  

 

O-sak 08.19 Nytt fra sekretariatet 

Tore Tennøe orienterte om Statsbudsjettet for 2020. Teknologirådet er tilbake med 

øremerkede midler i statsbudsjettet, og har for 2020 fått kompensert lønns- og 

prisstigningen, noe som har vært ønsket i lengre tid.   

 

 


