
 
 

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

V-sak 15.20  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

V-sak 16.20  Godkjenning av referat fra møte i september 2020 

Referatet ble godkjent. 

 

Drøftingssaker 

D-sak 14.20 USA-valget er over – hva er betydningen det for våre strategiske 
satsinger? 
Direktøren gikk gjennom hva valgresultatet kan bety for klimapolitikken, regulering av 
big tech, forholdet USA/Kina og verdensøkonomien fremover, og fikk kommentarer og 
innspill om hva dette kan bety for Norge. 
 
D-sak 15.20 Den digitale valgkampen i USA 
Teknologirådet arrangerte møte for Teknogruppen på Stortinget 2. november om 
temaet. På rådsmøtet presenterte Tore Tennøe innsikter fra Teknologirådets rapport 
om de politiske partienes bruk av sosiale medier, konspirasjonsteorier som QAnon, og 
påvirkning fra Russland og Kina.   
 
D-sak 16.20 Maskinlæring og kunstig intelligens: Hva er mulig nå – og om 10 år? 
Universitetet i Tromsø har etablert en av landets ledende miljøer for kunstig intelligens 
og maskinlæring, med styrker innen blant annet helse og visualisering. Senterleder 
professor Robert Jenssen innledet og svarte på spørsmål.   
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D-sak 17.20 Verden sett ovenfra: Småsatellitter og norsk romfartspolitikk 
Rompolitikk handler både om innovasjon, Norges unike plassering og Elon Musk – 
men også om overvåkning på landjorda. Kongsberg-gruppens satellittstasjon i Tromsø 
og på Svalbard (https://www.ksat.no/no/)  har ekspandert kraftig de siste årene, og 
overvåker blant annet forurensning, skipsaktivitet, isens bevegelser og 
avskoging.  Innlegg fra visedirektør Jan Petter Pedersen ved KSAT med kommentarer 
fra Odd Roger/Andøya Space. 
 
D-sak 18.20 Teknologirådet i to perioder – oppsummering av hva vi har gjort 

Tore Tennøe oppsummerte to rådsperioder under ledelse av Siri Hatlen. Det har blant 

annet resultert i:  

• 99 åpne møter 

• 65 rapporter 

• 40 rådsmøter 

• 17 møter i Stortingets teknogruppe 

• 3 strategier med 9 hovedsatsinger 

• 2 konferanser i Lagtingssalen på Stortinget 

• 1 presidentskap i EPTA 

 

Orienteringssaker 

O-sak 10.20 Pågående prosjekter og formidling 

Det ble orientert ut fra utsendte statusrapporter. 

https://www.ksat.no/no/

