
 
 

Tid: 3. februar 2021, kl 1000-1500  
Sted: Zoom 
 
Til stede: Sverre Gotaas, Marit Aursand, Morten Breivik, Helene Fladmark, Kari 
Forthun, Bjørn Kjærand Haugland, Håvard Haarstad, Aris Kaloudis, Anne Ingeborg 
Myhr, Damoun Nassehi, Tanja Storsul, Siri Vasshaug, Kristin Vinje, Anne Cathrin 
Østebø 
 
Fraværende: Reidun Høllesli 
 
Fra sekretariatet: Tore Tennøe, Marianne Barland, Anne Siri Koksrud Bekkelund, 
Adele Flakke Johannessen, Joakim Valevatn, Ingvild Østraat 
 
 
Dagsorden:  
 
Vedtakssaker 

V-sak 01.21  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent 

 

V-sak 02.21  Godkjenning av referat fra møte november 2020 

Referatet ble godkjent 

 

V-sak 03.21 Årsregnskap 2020 

Tore Tennøe orienterte ut fra utsendt notat. 

 

Inntekter i 2020 var på 10,7 millioner kroner, mens inntekter var på 9,9 millioner. Det 

vil si at egenkapitalen nå er på 1,7 millioner kroner. Det har i forbindelse med 

pandemien blitt brukt mindre penger på reiser og honorarer enn forventet i 2020.  

 

Forskningsrådet er regnskapsfører for Teknologirådet, og regnskapet er integrert i 

Forskningsrådets årsregnskap. Teknologirådet godkjente regnskapet for oversendelse 

til Forskningsrådet. 

 

V-sak 04.21 Budsjett 2021 

Tore Tennøe orienterte med utgangspunkt i utsendt notat. Budsjettet ble godkjent.  

 

V-sak 05.21 Årsplan 2021  

Referat fra møte i Teknologirådet 
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Tore Tennøe gikk gjennom forslag til årsplan med oversikt over de fem rådsmøtene i år, 

samt større saker og leveranser vi nå vet kommer til behandling. Årsplanen ble 

godkjent. 

 

Drøftingssaker 

D-sak 01.21 Teknologipolitikk for en grønn omstilling - arbeidsplan 
Teknologirådet vedtok i september 2020 ny strategi for perioden 2020-23. Strategien 

peker ut tre satsingsområder: 1) demokrati i et digitalisert samfunn, 2) det nye 

arbeidslivet og 3) teknologipolitikk for grønn omstilling. 

 

Basert på utsendt notat orienterte Tore Tennøe om satsingsforslaget om grønn 

omstilling, da det her er størst behov for å sette i gang nye prosjekter.  

 

Teknologirådet skal være en kunnskapsbasert premissleverandør for koblingen mellom 

klima-, teknologi- og næringspolitikk. Rådgivningsarbeid vil følge tre hovedspor: 

 

• En serie av kortrapporter som kartlegger de viktigste teknologisatsingene der 

Norge kan spille en viktig rolle i ombyggingen av energi- og transportsystemet. 

• Digitaliseringens mulighet i det grønne skiftet. Bruk av tingenes internett og 

kunstig intelligens for å endre energi-, mat- og bioproduksjon 

• Resilient teknologi for krisesituasjoner som følger av klimaendringer og 

pandemier.» 

 

Som utgangspunkt for diskusjonen på rådsmøtet ble det lagt frem mulige 

prosjekttemaer for hvert spor. Rådet kom med en rekke innspill som sekretariatet tar 

med i den videre utformingen av arbeidsplan. 

 

D-sak 02.21 Utkast til årsrapport 2020 

Utkastet til årsrapport var sendt ut på forhånd. Årsrapporten har Nærings- og 

fiskeridepartementet som adressat og er satt opp i henhold til retningslinjene fra DFØ. 

Vi legger vekt på at årsrapporten – på lik linje med Teknologirådets øvrige rapporter – 

skal ha et klart språk og vekke interesse. 

 

Utkastet til årsrapport ble kommentert og diskutert i møtet. Sekretariatet vil innarbeide 

foreslåtte endringer i rapporten før oversendelse til departementet. 

 

D-sak 03.21  Introduksjon til Teknologirådet og presentasjon av medlemmene 

Tore Tennøe orienterte kort om Teknologirådets oppdrag og arbeidsform, strategi og 

pågående prosjekter. Deretter ble det hold en virtuell «runde rundt bordet» for å bli 

kjent, der rådsmedlemmene presenterte seg selv, interesseområder og erfaring.  

 

Orienteringssaker 

 

O-sak 01.21 Pågående prosjekter og formidling 
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Direktøren orienterte ut fra utsendte statusrapporter, og la spesiell vekt på de ferske 

rapportene om vaksinepass og trender for Stortinget i 2021. 

 


