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Vedtakssaker
V-sak 01.16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
V-sak 02.16 Godkjenning av referat fra møte 19. november 2015
Referatet ble godkjent.
V-sak 03. 16 Årsregnskap 2015
Foreløpige tall fra Teknologirådets årsregnskap ble lagt frem av direktøren.
Årsregnskapet skal godkjennes av rådet og signeres av direktøren før oversending,
konsolidering og endelig vedtak i Forskningsrådet.
Teknologirådet hadde i 2015 kostnader på 9,7 mill. kroner og inntekter på 10,5 mill.
kroner. Egenkapital er økt fra 0,1 mill. kroner per 31.12.14 til 0,8 mill. kroner per
31.12.15.
Regnskapet var på møtetidspunktet ikke godkjent av revisor, og rådsleder og direktør
får fullmakt til å godkjenne på vegne av rådet når endelig regnskap foreligger. Dersom
det skulle foreligge vesentlige endringer, vil rådsleder konsultere rådet.
V-sak 04.16 Teknologirådets årsberetning for 2015
Nærings- og fiskeridepartementet ønsker en mer eksplisitt vurdering i årsrapporten av
om Teknologirådet når de målene som er satt. Dette er løst ved å strukturere rapporten

rundt oppgavene som er gitt i Teknologirådets mandat. Det er også lagt inn en
egenvurdering av måloppnåelsen.
Rådet var tilfreds med utkastet, men hadde enkelte innspill til justeringer. Sekretariatet
følger opp dette og konsulterer rådsleder før oversendelse til Nærings- og
fiskeridepartementet.
Det ble også notert at sekretariatet driver utstrakt foredrags- og møtevirksomhet, og at
det bør være et mål å være til stede på arrangementer i hele landet.
V-sak 05.16 Budsjett 2016
Direktøren orienterte om budsjettet for 2016 ut fra forhåndsutsendt notat.
For å styrke den langsiktige økonomistyringen, vil Teknologirådet be om at
Forskningsrådet utvider rammen for oppspart egenkapital.
V-sak 06.16 Årsplan 2016
Årsplan for 2016 var sendt ut på forhånd, og rådet tok direktørens fremleggelse til
etterretning. Som et ledd i strategiarbeidet, vil neste rådsmøte finne sted i London. Det
legges opp til møter med offentlig myndigheter, næringsliv og forskningsinstitusjoner.
Drøftingssaker
D-sak 01.16 Hva er implikasjonene av blockchain-teknologi?
Svein Ølnes fra Vestlandsforskning innledet til diskusjon om teknologien bak Bitcoin,
og hvordan blockchain gjør det mulig med direkte transaksjoner mellom
enkeltpersoner uten mellommenn. Hva kan bli konsekvensene for banker,
delingsøkonomi og folk flest?
Etter innlegg og diskusjon konkluderte rådet med at temaet bør følges tett og vurderes
ved utviklingen av ny strategi for Teknologirådet.
D-sak 02.16 Delingsøkonomien
I begynnelsen av desember gjennomførte Teknologirådet et møte om
delingsøkonomien på Stortinget, og publiserte notatet «Delingsøkonomien – grønn
gründerboom eller løsarbeidersamfunn?» Direktøren presenterte arbeidet så langt, og
rådet ga sin tilslutning til videre arbeid med problemstillinger knyttet til
nettverksøkonomien.
D-sak 03.16 Personverndagen 2016: Overvåkningsøkonomien
Teknologirådet og Datatilsynet arrangerer årlig et åpent møte med lansering av en ny
rapport på Personverndagen 28. januar. Det er plass til 200, og møtet var fulltegnet
flere uker i forveien. Årets tema er overvåkningsøkonomien, det vil si at den
dominerende forretningsmodellen på internett er basert på overvåking. Opplysninger
om hva vi gjør på nettet blir samlet inn i stor skala for å forstå oss og våre vaner, og
kjøpt og solgt på børs for å gi oss tilpasset reklame og innhold.
Orienteringssaker
O-sak 01.16

Pågående prosjekter og formidling
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Statusrapporter var sendt ut på forhånd. Direktøren orienterte blant annet om
Teknologirådets bidrag til NHO-konferansen og møte med politisk ledelse i Næringsog fiskeridepartmentet om ny industrimelding.
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