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Forslag til referat:
Vedtakssaker
V-sak 11.10 Godkjenning av referat
Referat fra møte 8. november ble godkjent
V-sak 12.10 Godkjenning av referat
Referat fra møte 8. november ble godkjent
V-sak 13.10 Arbeidsprogram 2011-2112
Sekretariatet hadde utredet 17 prosjektforslag som var pekt ut av rådet på møtet 8. november
2010. Teknologirådet vedtok følgende nye prosjekter til arbeidsprogrammet for 2011-2012.
- Selvtesting
- Cyber war
- Norge i nettskyen
- Droner
- Fremtidens lakseoppdrett
- Databaser: hvem vet hva om deg?
- Geoengineering
- Hvite sertifikater

- Fremtidens kraftsystem
I tillegg vil prosjektskissen om “Hvorfor mister vi teknologiforspranget?” bli videreutviklet
for ny behandling i rådet.

Drøftingssaker
D-sak 19.10 Fremtidens skole
Prosjektleder Kari Laumann fortalte om forarbeidet til den planlagte oppstarten av prosjektet
Fremtidens skole. Laumann orienterte kort om status for IKT i norsk skole. Sekretariatet har
jobbet med design og innhold i prosjektet som tar utgangspunkt på fire temaer: En ny IKTstrategi for skolen, digitale læremidler, lærerens nye rolle og frafall i skolen. Prosjektet har
planlagt oppstart første kvartal 2011.
Orienteringssaker
O-sak 11.10 Nytt fra sekretariatet
Tore Tennøe orienterte om studietur til Kina i regi av Salzburg Global Seminars.
Urbanisering, demografi, satsing på ny fornybar energi og politiske dilemmaer var blant
temaene som ble berørt.
Rådet og sekretariatet gjennomførte i fellesskap en fremsynsøvelse med tema "Hva skjer i
Norge og verden i 2011?”
O-sak 11.10 Pågående prosjekter og formidling
Sekretariatet innledet om status for pågående prosjekter og orienterte om synlighet og
kommunikasjon siden sist møte.

