Referat

Til
Teknologirådet

Fra
Sekretariatet

Dato
Oslo, 25.01.2017

Møte i Teknologirådet
Tid: 2. desember 2016 kl. 1100-1400
Sted: Teknologirådets lokaler, Kongens gate 14, Oslo
Til stede:
Siri Hatlen, Odd Roger Enoksen, Reid Hole, Cecilie Mauritzen, Christine Tørklep, KarlChristian Agerup, Marit Aursand, Morten Breivik, Helene Fladmark, Reidun Høllesli,
Håvard Haarstad og Anne Ingeborg Myhr. I tillegg deltok Damoun Nassehi på Skype.
Forfall:
Bent Sofus Tranøy og Andreas Thorsheim
Fra sekretariatet:
Tore Tennøe, Marianne Barland, Hilde Lovett, Robindra Prabhu, Joakim Valevatn og
Ingvild Østraat
Vedtakssaker
V-sak 13.16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
V-sak 14.16 Godkjenning av referat fra møte 17. juni 2016
Referat ble godkjent av dem som var til stede på møtet.
V-sak 12.16 Ny strategi for Teknologirådet
Forrige råd hadde gitt sin tilslutning til et utkast til ny strategi for Teknologirådet for
perioden 2016–2019. Strategien skal vedtas av det nye rådet.
Tore Tennøe orienterte kort om det forhåndsutsendte forslaget. Hensikten med
strategien er å prioritere satsinger innenfor mandatet for perioden 2016 – 2019. Det er
tatt hensyn til 1) aktuelle samfunnsmessige behov, 2) utviklingen på viktige
teknologiområder og 3) potensialet for at vi skal kunne gi unike bidrag til politikk og
samfunnsutvikling i Norge.
De to første satsningsområdene adresserer store samfunnsutfordringer som Norge står
overfor, nemlig omstillingen til en ny økonomi og reform av velferdsstaten. Den tredje

satsingen tar utgangspunkt i en teknologisk bølge som vil få følger for en rekke
politikkområder i tiden som kommer. Dette er kunstig intelligens.
Rådsmedlemmene uttrykte tilslutning til hovedinnretningen på forslagene til
satsingsområder.
Orienteringssaker
O-sak 06.16 Introduksjon til Teknologirådet og presentasjon av medlemmene
Rådsleder og direktør orienterte om rådets arbeidsform, mandatet, økonomi,
prosjekter og hvordan sekretariatet jobber.
Medlemmene presenterte seg selv, sine faglige erfaringer og temaer de brenner for.
O-sak 07.16 Pågående prosjekter og formidling
Det ble orientert ut fra forhåndsutsendte statusrapporter for alle pågående prosjekter,
blant annet om kunstig intelligens.
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