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Høringssvar - Evaluering av Teknologirådet

Det 10 år gamle Teknologirådet er nå evaluert. Evalueringen er gjort av NIFU (Norsk
institutt for studier av inovasjon, forskning og utdanning). Den er basert på intervjuer,
Teknologirådets egenevaluering og på analyse av deres debattskapende aktivitet.
Evalueringen er nå sendt på høring, noe som Bioteknologinemnda i seg selv synes er
underlig. Nemnda velger å uttale seg fordi nemnda mener at Teknologirådet har en
viktig oppgave i vårt samfunn. Det er et stort behov for uavhengige og kompetente
organer til å rådgi Stortinget, regjeringen, forvaltningen og allmennheten i kompliserte
samfunnsspørsmål som teknologivurderinger. Nye teknologi skaper nye muligheter og
utfordringer, som det er behov for at noen har tid og kompetanse for å rådgi om.

Bioteknologinemnda er i store trekk enig i NIFUs hovedkonklusjoner. Det er en stor
styrke at NIFU har vurdert hele perioden siden Tekologirådet ble dannet, slik at den
gode utvildingen er synliggjort. Dermed kommer det frem at forskjellige rådsperioder
kan gi forskjellige prioriteringer og endringer. Den første tiden var preget av mye
usikkerhet både med hensyn til lokalisering og arbeidsform.

Teknologirådet er administrativt lokalisert under Nærings- og handelsdepartementet.
For å sikre uavhengigheten er den administrative og faglige oppfølging av
Teknologirådet lagt til Norges forskningsråd. Det er viktig at det er synlig hvem som
har ansvar for å sørge for at Teknologirådet har tilstrekkelige ressurser til å oppfylle sitt
mandat. Bioteknologinemnda mener at dette kan være problematisk med
Forskningsrådet som mellomledd til Nærings- og handelsdepartementet som ansvarlig
departement. Dermed kan Teknologirådet bli usynliggjort i budsjettbehandlingen.

Teknologirådet skal dekke et meget bredt og komplisert arbeidsområde.
Bioteknologinemnda mener det derfor er viktig med den arbeidsdelingen vi har etablert
mellom Teknologirådet og Bioteknologinemnda. Bioteknologinemnda har
fagkompetansen på bioteknologiområdet. I samarbeidsprosjekter har vi hatt glede av
Teknologirådets høye kompetanse på tilgrensende områder som har vært viktige for
våre felles prosjekter. Vi har også forskjellige arbeidsmetoder, og dette styrker
samarbeidet der vi har hatt felles prosjekter. Her vil vi spesielt fremheve samarbeidet
med arrangeringen av lekfolkskonferanse om Stamceller og terapeutisk kloning som
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var et stort løft for oss. Konferansen ble meget vellykket, men også svært
kostnadskrevende.

I denne forbindelse mener Bioteknologinemnda at NIFU har en urealistisk oppfatning
av hva som er mulig av lekfolksinvolvering med såpass begrensede ressurser som
Teknologirådet har. Omfattende bruk av eksempelvis lekfolkskOnferanserkrever helt
andre ressurser enn det som er tilgjengelig for
Teknologirådet. Det er vanskelig å oppnå en tilfredsstillende bredde og faglig
grundighet om lekfolksperspektivet skal være mer fremtredende for Teknologirådet,
uten betydelig tilførsel av ressurser.

Bioteknologinemnda mener at siden Teknologirådet er så bredt sammensatt er det
langt på vei også et slags innebygget lekfolksperspektiv. Til enhver tid vil bare en andel
av rådsmedlemmene være "eksperter", mens de andre vil være "lekfolk".Derfor mener
Bioteknologinemnda at Teknologirådet er godt og hensiktsmessig sammensatt.

Når det gjelder veien videre, mener Bioteknologinemnda at Teknologirådet har store og
viktige oppgaver foran seg. Bioteknologinemnda vil spesielt fremheve de store
utfordringene som er knyttet til vår omfattende bruk av IKT.Her har Teknologirådet
markert seg. For å finne en god og riktig balansegang for teknologianvendelsen i et
samfunn, er det viktig at det finnes uavhengig institusjoner som Teknologirådet som
har kompetanse og kapasitet til å gå inn i disse sammensatte spørsmålene.
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