
 
 

Tid: 10. september 2020, kl. 1000-1500  
Sted: Kongens gate 14 / Zoom 
 
Til stede: Siri Hatlen, Karl-Christian Agerup, Helene Fladmark, Reid Hole, Reidun 
Høllesli, Håvard Haarstad, Cecilie Mauritzen, Anne Ingeborg Myhr, Damoun Nassehi, 
Andreas Thorsheim, Bent Sofus Tranøy, Christine Tørklep 
 
Fraværende: Marit Aursand, Morten Breivik, Odd Roger Enoksen 
 
Fra sekretariatet: Tore Tennøe, Marianne Barland, Anne Siri Koksrud Bekkelund, 
Adele Flakke Johannessen, Joakim Valevatn, Ingvild Østraat 
 
 
Dagsorden:  
 
Vedtakssaker 

V-sak 13.20  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

V-sak 14.20  Godkjenning av referat fra møte i juni 2020 

Referatet ble godkjent. 

 

V-sak 12.20 Ny strategi for Teknologirådet 2020-2023 

Strategien var sendt ut i ny versjon med endringer markert etter kommentarer i forrige 

rådsmøte. Rådet vedtok strategien etter å ha gitt innspill til mindre, språklige endringer  

 

Fireårsperioden til det nåværende rådet utløper i november 2020, mens 

strategiperioden varer ut 2023. Rådet anbefaler at det neste rådet bør jobbe etter denne 

strategien, selv om det står fritt til å endre den om det ønsker.  

 

Drøftingssaker 

D-sak 10.20 Etter Covid-19: Hva betyr krisen for Norge 
Med utgangspunkt i workshopen på forrige møte, presenterte prosjektleder Anne Siri 
Bekkelund et nytt utkast til trender for den nye normalen etter covid-19. Kriterier for ut 
valg av trender er 1) sammenheng med koronapandemien, 2) teknologisk komponent 
3) viktighet og 4) varighet.  
 
Arbeidet fortsetter med tanke på en rapport til Stortinget mot slutten av året. 
 
D-sak 11.20 Nye prosjekter om demokrati 

Referat fra møte i Teknologirådet 
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Prosjektleder Marianne Barland innledet om planlagte rapporter innen det strategiske 
satsningsområdet «Demokrati i et digitalisert samfunn». Hittil har Teknologirådet 
publisert rapportene «Valg, teknologi og politisk påvirkning» og «Ansiktsgjenkjenning 
og personvern».  
Sekretariatet foreslår i første omgang å ta opp følgende nye temaer: Digital valgkamp i 
USA; Pandemi og infodemi; og teknologikonflikten mellom USA og Kina.  
 
Rådet ga sin tilslutning til det planlagte arbeidet og kom med innspill.  
 
D-sak 12.20 IT i helse – hva skal til for å lykkes? 
Senterleder Stein Olav Skrøvseth ved Nasjonalt senter for e-helseforskning innledet til 
diskusjon. Senteret skal understøtte nasjonale behov for forskning og utredning 
innenfor e-helse, telemedisin og mobil helse, herunder følgeforskning og 
metodevurderinger av e-helsetiltak.  
 
Skrøvseth tok blant annet for seg ulike typer systemer og plattformer for helsedata og 
knyttet dette til den pågående debatten om Akson. I tillegg gjorde han rede for 
forskning om medisinsk avstandsoppfølging og bruk av kunstig intelligens i 
helseforskning.  
 
D-sak 13.20 Grønne elektriske verdikjeder 
I forbindelse med den strategiske satsingen «Teknologipolitikk for en grønn 
omstilling», innledet prosjektleder Ivar Valstad fra Hydro til diskusjon med bakgrunn i 
rapporten «Norske muligheter i grønne elektriske verdikjeder».  
 
En gruppe sentrale norske nærings- og kunnskapsaktører har etter initiativ fra NHO 
her kommet med sitt bud på hvor og hvordan Norge bør satse industrielt. Valstad 
redegjorde for rapportens analyser av havvind, batterier, hydrogen, maritim sektor og 
kraftsystemet. 
 

Orienteringssaker 

O-sak 07.20 Pågående prosjekter og formidling 

Det ble orientert med bakgrunn i utsendte statusrapporter. Det er nå ferdigstilt tre nye 

rapporter, om livslang læring, hva som skjer med jobbene, og fremtidens transport i 

byene.  

 

O-sak 08.20 Halvårsregnskap for Teknologirådet 

Tore Tennøe redegjorde kort for halvårsregnskapet for Teknologirådet. Kostnader per 

første halvår er 4,5 millioner kroner og per 1. september 6,2 millioner kroner. På grunn 

av Korona-pandemien er det noe reduserte kostnader i forbindelse med reiser og 

møter. Det planlegges å investere i video og lydanlegg for digitale møter, samt 

oppdatere deler av maskinparken. Inntekter er som forutsatt i budsjettet. 

https://www.nho.no/contentassets/ab1fc36bc1434630a5202ef1291e81b0/gronne-elektriske-verdikjeder.pdf

