
 
 

Tid: 4. juni 2020, kl. 1000-1500  
Sted: Kongens gate 14 / Zoom 
 
Til stede: Siri Hatlen, Karl-Christian Agerup, Marit Aursand, Morten Breivik, Odd 
Roger Enoksen, Helene Fladmark, Reidun Høllesli, Cecilie Mauritzen, Anne Ingeborg 
Myhr, Damoun Nassehi, Bent Sofus Tranøy, Christine Tørklep 
 
Fraværende: Reid Hole, Håvard Haarstad, Andreas Thorsheim 
 
Fra sekretariatet: Tore Tennøe, Marianne Barland, Anne Siri Koksrud Bekkelund, 
Adele Flakke Johannessen, Hilde Lovett, Joakim Valevatn, Ingvild Østraat 
 
 
Vedtakssaker 

V-sak 10.20  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

V-sak 11.20  Godkjenning av referat fra møte april 2019 

Referatet ble godkjent. 

 

V-sak 12.20 Ny strategi for Teknologirådet 2020-2023 

Rådsmedlemmene kommenterte på utsendt strategiutkast, og vil få endelig versjon til 

godkjenning.  

 

Drøftingssaker 

D-sak 09.20 Ny rapport: Digital sporing av covid-19 
Teknologirådet har vurdert at det på politisk nivå er et stort behov for informasjon om 
digital smittesporing. Prosjektleder Hilde Lovett presenterte på møtet en kortrapport 
om digital smittesporing, der innspill fra forrige rådsmøte hadde blitt tatt i betraktning. 
 
Digitale verktøy som Smittestopp-appen kan effektivisere oppsporing av smittede og 
hjelpe helsemyndigheter å forstå hvordan sykdom sprer seg og om tiltak virker. Men 
det betyr samtidig at brukernes smittetilstand, lokasjon og nærkontakter lagres. Disse 
dataene er personlige, sensitive og vanskelige å anonymisere.  
 
Rapporten vil bli lansert på møtet i Stortingets Teknogruppe den 5. juni, og diskutert i 
et åpent nettmøte den 12. juni. I begge møtene stiller både Camilla Nervik, seksjonssjef 
i Datatilsynet, og Olav Lysne, direktør for SIMULA-senteret, til innlegg og diskusjon 
om Smittestopp.  
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D-sak 10.20 Etter Covid-19: Hva betyr krisen for Norge – megatrender 
Teknologirådet planlegger det årlige trend-seminaret på Stortinget til høsten, og jobber 
samtidig med ny prosjektportefølje i forbindelse med ny strategi. I den forbindelse ble 
det gjennomført en trend-workshop i rådet.  
 
Rådsmedlemmene hadde på forhånd sendt inn korte beskrivelser av en trend eller en 
prediksjon for varige endringer etter Covid-19-pandemien, og disse ble kommentert og 
diskutert på møtet. Sekretariatet vil komme tilbake med en oppdatert versjon på neste 
rådsmøte.  
 
 

Orienteringssaker 

O-sak 04.20 Pågående prosjekter og formidling 

Tore Tennøe orienterte ut fra utsendte statusrapporter.  

 

O-sak 05.20 Styringsdialog med NFD 

Siri Hatlen orienterte om styringsmøtet med departementet i slutten av mai.  

 

Departementet er enig i Teknologirådets egenvurdering om at alle målene er nådd i 

2019, og mener at det er god kvalitet på Teknologirådets rapporter og annet arbeid. 

Teknologirådet er synlige i media og bidrar til en offentlig debatt knyttet til de 

teknologiutfordringene som velges ut. NFD er fornøyd med aktivitet og fremdrift i 

Teknologirådets arbeid. Departementet har merket seg Teknologirådets behov for årlig 

kompensasjon for lønns- og prisstigning.  

 

Departementet orienterte også om prosessen mot nytt råd etter at funksjonstiden til det 

nåværende Teknologirådet går ut 15. november 2020. 

 

O-sak 06.20 EPTA directors’ meeting – rapport om hva Teknologirådets 

internasjonale partnere gjør under krisen 

Tore Tennøe orienterte om det virtuelle direktørmøtet i EPTA i mai ut fra utsendte 

landrapporter. Den pågående pandemien har påvirket arbeidet til samtlige EPTA-

medlemmer, og det gjennomføres en rekke prosjekter, blant annet når det gjelder 

sporingsapper, hvordan kunstig intelligens kan bidra til å bekjempe korona, e-læring, 

demokrati og falske nyheter, og ikke minst gjøres det mye når det gjelder å 

sammenstille informasjon om forskning, lovgivning mm.  

 

Det er Parliamentary Office for Science and Technology (POST) som har 

presidentskapet i EPTA for 2020, og det planlegges en rapport om korona-krisen til 

EPTA-konferansen i slutten av året. Teknologirådets direktør ble på møtet utpekt til å 

være med og lede dette internasjonale samarbeidsprosjektet.  

 


