
 
 

Tid: 14. september 2021, kl. 1000-1500  
Sted: Kongens gate 14 og Zoom 
 
Til stede: Sverre Gotaas, Marit Aursand, Morten Breivik, Helene Fladmark (i K14), 
Kari Forthun, Bjørn Kjærand Haugland, Reidun Høllesli, Håvard Haarstad, Aris 
Kaloudis, Anne Ingeborg Myhr, Damoun Nassehi, Tanja Storsul, Siri Vasshaug, Kristin 
Vinje (i K14), Anne Cathrin Østebø 
 
Fraværende: – 
 
Fra sekretariatet: Tore Tennøe, Marianne Barland, Anne Siri Koksrud Bekkelund, 
Erik Hagen, Joakim Valevatn, Jonas Engestøl Wettre, Ingvild Østraat 
 
 
Dagsorden:  
 
Vedtakssaker 

V-sak 11.21  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent.  

 

V-sak 12.21  Godkjenning av referat fra møte i juni 2021 

Referatet ble godkjent.  

 

Drøftingssaker 

D-sak 12.21 Stortingsvalget 2021 – hva har skjedd og hva betyr det for 
teknologipolitikken?  
 
Innledningsvis orienterte Anne Siri K. Bekkelund om resultatet fra stortingsvalget 
dagen før, og gjennomgikk resultatene sett opp mot gjennomsnittet av 
meningsmålingene.  
 
Kristin Vinje har fersk erfaring som stortingsrepresentant i perioden 2013–2017, og 
delte erfaringer rundt hvordan Stortinget jobber med konstituering, budsjett, fordeling 
av verv o.l. nå i høst.  
 
Tore Tennøe orienterte om hvordan sekretariatet legger opp arbeidet fremover, blant 
annet med tanke på videreføring av Teknogruppen etter utskifting av representanter, å 
sette seg inn i den kommende regjeringsplattformen, og få oversikt over nye 
komitémedlemmer og verv. 
 
Erik Hagen presenterte en frekvensanalyse av ord og temaer i de politiske 
partiprogrammene for i år og fra 2017 for å se utviklingstrekk når det gjelder hva som 
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har fått økt oppmerksomhet – og hva som har dalt – på den politiske agendaen. Flere 
rådsmedlemmer var interessert i å gjøre sine egne søk i kompendiet, og ba om at det 
skulle gjøres tilgjengelig i etterkant av møtet.  
 
D-sak 13.21 Batteriproduksjon i Norge  
Prosjektleder Erik Hagen orienterte om kortrapporten om norsk hydrogenproduksjon 
som nå er lansert, og deretter om neste steg i satsningen på grønn omstilling. Han 
innledet til diskusjon om en norsk batteriverdikjede ved å trekke opp noen muligheter 
og noen utfordringer ved storskala batteriproduksjon i Norge. Rådet ga 
tilbakemeldinger til det videre arbeidet.  
 

D-sak 14.21 Klimafiksing og geoengineering 
Anja Røyne er fysiker og forsker ved Universitetet i Oslo, og har skrevet boken «Varm 

klode, kaldt hode» om klimateknologi som kan kjøle ned klimaet. Kunstige skyer, 

fabrikkerte vulkanutbrudd og oppfanging av karbon fra lufta er blant løsningene som 

stadig flere forskere nå bruker tid på. Er klimafiksing en risikabel avledning fra 

utslippskutt, eller må vi ta diskusjonen på alvor, spurte Røyne, og svarte: Ja, begge 

deler! Innlegget ble fulgt av spørsmål og diskusjon i rådet.  

 

D-sak 15.21  Rådets hjørne 

Siri Vasshaug fortalte om smarte byer og mobilitetsdata med bakgrunn i sitt arbeid i 

Nordland fylkeskommune.  

 

Tanja Storsul innledet om teknologi, valg og påvirkning – fra politisk tv-reklame til 

algoritmer i sosiale medier.  

 

 

Orienteringssaker 

O-sak 05.21 Pågående prosjekter og formidling 

Direktøren orienterte på bakgrunn av utsendte statusrapporter.  


