REFERAT FRA MØTE I TEKNOLOGIRÅDET
Tid: 21. september 2012
Sted: Teknologirådets lokaler, Prinsens gt 18, Oslo
Tilstede:
Siri Hatlen, Andy Booth, Ola Dale, Odd Roger Enoksen, Randi Haakenaasen, Reid Hole,
Cathrine Holst, Cecilie Mauritzen, Christine Meisingset, Shazhad Rana, Silvija Seres og Bent
Sofus Tranøy.
Forfall:
Ragnar Fjelland, Håkon Wium Lie og Edina Ringdal
Fra sekretariatet møtte Tore Tennøe, Jon Fixdal, Torgeir Knag Fylkesnes og Hilde Lovett.
Forslag til referat:
Vedtakssaker
V-sak 01.12 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent
V-sak 02.12 Godkjenning av referat
Referat fra møte 7-8. desember 2011 ble godkjent av de rådsmedlemmene som hadde vært til
stede på dette møtet, samt av tidligere rådsleder Ingvild Myhre (på e-post).
Drøftingssaker
D-sak 01.12 Åpenhet og sikkerhet etter 22. juli
Teknologirådet har et pågående prosjekt om åpenhet og sikkerhet etter 22. juli. Prosjektet er
delfinansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Tore Tennøe og Hilde Lovett orienterte
om prosjektet og hvilke konsekvenser 22. juli-kommisjonens rapport vil ha for det videre
arbeidet.
Prosjektet tar sikte på å bidra med analyser og legge til rette for en åpen, offentlig debatt om
viktige dilemmaer. Prosjektet har følgende leveranser:
1.
En analyse av hvordan den teknologiske utviklingen har endret forutsetningene for
sikkerhetsarbeidet og hvilke konsekvenser dette vil ha for åpenhet, sikkerhet og demokrati.
Det vil bli lagt vekt på erfaringer fra andre land siste tiår, samt hvordan sentrale teknologiske
utviklingstrekk kan prege utviklingen de neste årene.

2.
3.

En veileder for robuste sikkerhetsbeslutninger.
Konferanse, møteserie og offentlig debatt.

Det har så langt vært gjennomført fire åpne møter samt konferansen «Radicalisation and the
Internet» i samarbeid med Nobels Fredssenter. I løpet av høsten vil det bli arrangert
ytterligere to åpne møter, og arbeidet med to delrapporter vil bli ferdigstilt.
Sekretariatet vil legge frem foreløpige konklusjoner på neste rådsmøte. Silvija Seres og
Håkon Wium Lie har spesielt ansvar for følge prosjektet fra rådets side.
D-sak 02.12 Har norsk industri en fremtid utenfor oljeklyngen?
I USA og EU går diskusjonen nå om «en ny industriell revolusjon» også i høykostland.
Teknologi i form av 3D-printing, robotisering og digitalisering er viktige drivere. Sekretariatet
har dette på radaren la frem temaet for en første vurdering i rådet.
Prosjektleder Jon Fixdal la frem hovedpunktene i notatet «Ny produksjon» som rådet hadde
fått tilsendt med møtepapirene, og fremmet forslag til forprosjekt. Han foreslo en møteserie
med to mer tematisk avgrensede seminarer om hhv. 3D-printing og robotisert produksjon og
en større konferanse om «Ny industriell revolusjon» i perioden november 2012 til januar
2013. Etter dette kan et eventuelt fullskalaprosjekt (med ekspertgruppe og rapport) vurderes.
Rådet delte vurderingen av at det er et interessant temaområde, og sekretariatet fikk klarsignal
til å gjennomføre forprosjekt med de tre arrangementene. En viktig oppgave er å utforme
problemstillinger som er spisse nok for innlegg og diskusjoner, og ikke minst med tanke på en
eventuell videreføring av prosjektet.
Orienteringssaker
O-sak 01.12 Hvem er Teknologirådet?
Teknologirådets medlemmer og sekretariat presenterte seg selv og sine faglige
interesseområder.
O-sak 02.12 Hva gjør Teknologirådet?
Tore Tennøe orienterte hovedlinjene i Teknologirådets mandat, arbeidsform og strategi, samt
resultater fra evalueringen fra 2011 og aktuelle prosjekter.
Kommunikasjonssjef Torgeir Knag Fylkesnes

O-sak 03.12 Pågående prosjekter og formidling
Sekretariatet orienterte på bakgrunn av utsendte statusrapporter.

