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Dagsorden:  
 
 
Vedtakssaker 

V-sak 06.21  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

V-sak 07.21  Godkjenning av referat fra møte februar 2021 

Referatet ble godkjent. 

 

Drøftingssaker 

D-sak 04.21 Grønn omstilling: Hydrogenproduksjon i Norge og videre arbeid 
Sekretariatet har arbeidet videre med det første sporet fra strategien: Kartlegging av 

viktige teknologisatsinger for et grønt skifte. Prosjektleder Erik Hagen presenterte 

førsteutkast til en kortrapport om hydrogenproduksjon i Norge, og fikk kommentarer 

og innspill i møtet. Innretning av det videre arbeidet ble også diskutert. 

 

D-sak 05.21 Trendrapport: Kunstig intelligens kommer til klinikken 

Teknologirådets trendrapport om kunstig intelligens og helse er nå i siste fase og har 

blitt gjennomgått av ekspertgruppen. Prosjektleder Anne Siri Bekkelund la frem de 

viktigste innsiktene for diskusjon med rådet. Rapporten peker på seks overordnede 

trender for kunstig intelligens i klinisk helse, og drøfter muligheter og utfordringer for 

hver trend. Målet er å gi et bedre grunnlag for en diskusjon om hvilke grep som må tas 

for å styre utviklingen i ønsket retning. Rådets kommentarer og innspill tas med inn i 

sluttstillingen av rapporten. 
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D-sak 06.21  Perspektivmeldingen 2021 

Hvert fjerde år kommer regjeringen med sin fremtidsanalyse i Perspektivmeldingen, og 

denne er et viktig referansepunkt for så vel Teknologirådets arbeid som en rekke 

politiske diskusjoner om klima, velferd og økonomisk politikk. Teknologirådet 

utarbeidet dessuten i 2014 analysen Perspektivmeldingen – en enighetsmaskin.  

 

Fagsjef og prosjektleder Merete Onshus fra Finansdepartementet presenterte innholdet 

i den nye meldingen og svarte på spørsmål fra rådet. I årene fremover står Norge 

overfor både nye og kjente utfordringer. I tiårene som kommer vil det stå færre i 

yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker 

like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet. Å ta vare på og sikre 

velferdssamfunnets bærekraft – sosialt, klimamessig og økonomisk – er derfor 

vesentlig for at Norge fortsatt skal være et godt land å bo i. 

 

Utgangspunktet for å håndtere utfordringene og få til nødvendige omstillinger er godt, 

med et av verdens største finansielle fond, relativt høy sysselsetting, lav arbeidsledighet 

og et høyt utdanningsnivå.  

 

For å håndtere utfordringene fremover vil regjeringen føre en politikk som bidrar til å 

skape flere jobber i privat sektor, økt sysselsetting og bedre ressursbruk, samt satse på 

utdanning, integrering, inkludering, innovasjon og effektivisering for å utvikle Norge til 

et mer bærekraftig velferdssamfunn. 

 

D-sak 07.21 Kommersiell sporing i offentlig sektor 

Teknologirådet har gjennomført en nyskapende kartlegging av kommersiell sporing på 

de viktigste offentlige nettstedene i Norge. Resultatene berører personvern, 

konkurransepolitikk og demokratiske verdier, og viser at norsk offentlig sektor deler 

data om innbyggerne med de største aktørene i overvåkingsøkonomien. Rapporten er 

klar for publisering, og prosjektleder Marianne Barland la frem resultatene til 

diskusjon. 

 

D-sak 08.21 Demokrati i et digitalisert samfunn – drøfting av arbeidsplan 

I Teknologirådets strategi er ett av satsingsområdene Demokrati i et digitalisert 

samfunn. Vi har allerede gjennomført prosjekter om sosiale medier og 

valgmanipulering, ansiktsgjenkjenning, kommersiell sporing i offentlig sektor mm. I 

møtet ble det lagt frem ideer til videre prosjekter til diskusjon. Sekretariatet kommer 

tilbake med konkrete forslag.  

 

Orienteringssaker 

O-sak 02.21 Pågående prosjekter og formidling 

Det ble orientert på bakgrunn av forhåndsutsendte statusrapporter.  


