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Forslag til referat:
Vedtakssaker
V-sak 06.09 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent
V-sak 07.09 Godkjenning av referat
Referat fra møte 9. juni 2009 ble godkjent
Drøftingssaker
D-sak 15.09 Norge og klimatoppmøtet i København
Karine Hertzberg fra Miløverndepartementet og den norske forhandlingsdelegasjonen, holdt
en innledning om forberedelsene til FNs klimatoppmøte i København i desember.
Hertzberg påpekte at hovedutfordringen kan sammenfattes som å håndtere det uunngåelige og
unngå det uhåndterlige. Samtidig er det en stor utfordring å forsøke å finne en felles visjon for
klimapolitikken. Det er Bali-planen som gir tidslinjen fram mot toppmøtet i København, og
det vil pågå kontinuerlige og intense forberedelser helt frem til verdens toppledere møtes i
desember.

Hertzberg snakket videre om de store utfordringene i klimaforhandlingene. Blant disse er
behovet for omlegging av energisektoren i utviklingsland for å greie/klare å kombinere
økonomisk vekst og samtidig unngå store økninger i klimagassutslipp? Samtidig har mange
utviklingsland andre, store utfordringer, som fattigdomsbekjempelse.
Finansiering av tiltak i utviklingsland er et annet kjernespørsmål. Alternative
finansieringsmekanismer for teknologiutvikling og -overføring, og aktuelle
beslutningsstrukturer som kan håndtere slik finansiering er sentrale punkter her.
Ytterligere et sentralt spørsmål er hvordan industrialiserte land skal klare å redusere sine
utslipp så mye som nødvendig. Hertzberg sa at USAs langt mer positive innstilling etter at
Obama-administrasjonen tok over, kan øke mulighetene for at flere industrialiserte land er
villige til å strekke seg lenger.
Det foreligger en rekke ulike forhandlingsforslag. Hertzberg påpekte at håndteringen av dette
mangfoldet i seg selv er en stor utfordring. Hun mente en avtale nok vil bli fremforhandlet i
København, men at innholdet i avtalen fortsatt er usikker.
Forut for Hertzbergs presentasjon ble det orientert om relevante prosjekter i regi av
Teknologirådet. Jon Fixdal orienterte om prosjektet World Wide Views on Global Warming,
og Kari Laumann om prosjektet Klimatoppmøte i skolen.
Begge prosjektene relaterer seg til de internasjonale klimaforhandlingene – WWViews ved at
deltakerne i folketoppmøtene verden over skal gi innspill til sine respektive lands
delegasjoner til COP15, og Klimatoppmøte i skolen ved at prosjektet utvikler et rollespill der
ungdomsskoleelever skal spille representanter for ulike land i en klimaforhandlingssituasjon.
Begge prosjektene er i rute, med folketoppmøte 26. september og lansering av
Klimatoppmøte i skolen 12. oktober. Fixdal gikk gjennom gjennomføringen av
folketoppmøtet, mens Laumann presenterte hvordan rollespillet er lagt opp.
D-sak 16.09 Teknologirådet 10 år
Det er i år 10 år siden Teknologirådet ble opprettet. Sekretariatet og rådsleder har
brainstormet opplegg for en markering og kommet frem til følgende utgangspunkt:




Jubileumsfeiring i form av en større konferanse i februar 2010. Det er da 10 år siden
Teknologirådets første offentlige arrangement.
Fokus på nytt tiår – hva vil 10-tallet by på? Tore Tennøe viste 10 eksempler på
banebrytende teknologier og hendelser fra 00-tallet som utgangspunkt for den videre
tenkningen
Innledere fra inn- og utland og fra forskning, næringsliv og politikk

Det ble gitt innspill til tema og innledere. Sekretariatet jobber videre med saken
D-sak 17.09 Teknologirådets strategi
Rådsleder og sekretariat har påbegynt en diskusjon om en fornying av Teknologirådets
strategi, og vil komme tilbake til rådet med konkrete innspill for diskusjon.
D-sak 18.09 Kommunikasjon og synlighet: Nye initiativer fra Teknologirådet
Sekretariatet har etablert en egen blogg for Teknologirådet (http://koblinger.origo.no/).
Tanken er å kommunisere Teknologirådets prosjektarbeid, åpne opp arbeidsprosessen og få

innspill fra interesserte underveis. Alle i sekretariatet har skrevet innlegg, og rådsmedlemmer
ble også oppfordret til å bidra. Sekretariatet bruker også Facebook og Twitter som en del av
kommunikasjonen med omverdenen.
Direktør Tennøe luftet også ideen om en styrket satsing på trykte medier i form av en
pamflettserie om teknologi og samfunn. Sekretariatet fikk i oppdrag å utrede dette nærmere.
Orienteringssaker
O-sak 07.09 Nytt fra sekretariatet
Teknologirådet hadde en negativ egenkapital på 1, 1 million kroner per 1. januar og tar sikte
på å redusere denne med 2/3 i inneværende år. Halvårsregnskapet viser at en slik reduksjon er
godt innenfor rekkevidde.
O-sak 08.09 Pågående prosjekter og synlighetsrapport
Pågående prosjekter ble kort gjennomgått i tråd med statusrapporter, og siste periodes
medieoppslag omtalt. Teknologirådet ligger an til å få flere oppslag i 2009 enn noe tidligere
år.

