
ij Helsedirektoratet

Nærings- og handelsdepartmentet
Postboks 8014 Dep.
0030 OSLO

Deres ref.:
Saksbehandler: KSK
Vår ref.:11/7699
Dato:20.02.2012

Høringsuttalelse til evaluering av Teknologirådet

Vi viser til brev av 18. november 2011 og til samtale med saksbehandler Heidi Eidet
hvor vi fikk utsatt høringsfristen til 24. februar. Vi har også oversendt evalueringen til
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Helsedirektoratet avgir med dette sine
kommentarer til evalueringen av Teknologirådet.

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige
teknologiutfordringer og fremme en bred og offentlig debatt om muligheter og
konsekvenser ved ny teknologi. Målgrupper for Teknologirådets arbeid er Stortinget,
øvrige myndigheter og samfunnet for øvrig.

Helse som temaområde
Teknologirådet har fra 2008 hatt helse som ett av sine fire hovedtema. Siden helse er
temaområde finner direktoratet det positivt at Teknologirådet nå er evaluert, men det er
en stor svakhet at direktoratet som fagansvarlig ikke er representert som informant.

I vedtektene heter det at Teknologirådet skal samarbeide med andre organer med
tilgrensende arbeidsoppgaver og finne frem til en hensiktsmessig arbeidsdeling.

I evalueringen fremgår det at aktuelle samarbeidsorganisasjoner har begrenset innsikt
i hverandres virksomhet og at det er betydelig potensial for økt informasjonsutveksling,
og for Teknologirådet til å samarbeide med flere organisasjoner og gjennomføre flere
samarbeidsprosjekter. Strukturer for informasjonsutveksling og samarbeid etterlyses.

En viktig oppgave for Teknologirådet er å løfte frem saker som ordinær forvaltning ikke
fremmer fordi ansvaret ikke er plassert. Når Teknologirådet fremmer saker som
forvaltningen allerede har et ansvar for, vil dette kunne skje i konkurranse med
forvaltningen fremfor å understøtte den.

Våren 2010 lanserte Teknologirådet Helseportalen som idé. Teknologirådet var ikke i
kontakt med direktoratet i forbindelse med dette arbeidet. Direktoratet hadde ansvar
for det samme området og hadde fremmet forslag om etablering.
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Velferdsteknologi hadde direktoratet derimot ikke ansvar for da Teknologirådet startet
arbeidet med rapporten "Fremtidens alderdom og ny teknologi" og fikk satt temaet på
dagsorden. Etter at direktoratet fikk i oppdrag å utarbeide fagrapport for å
implementere velferdsteknologi i omsorgssektoren, er det etablert kontakt med
Teknologirådet.

Evalueringens mandat og Teknologirådets fremtidig rolle, jf. kap. 7.3
Mandatet til evalueringen ber om "forslag til eventuelle endringer og til hva som bør
være Teknologirådets rolle i fremtiden, hva som bør prioriteres og hvordan rådet bør
jobbe, og hvilke ressurser dette eventuelt vil kreve". Evalueringen viser at
Teknologirådets måloppnåelse generelt er høy og anbefaler ingen endring hva gjelder
Teknologirådets fremtidig rolle. De klareste resultatmålene i Teknologirådets vedtekter
er å bidra til at Norge raskt fanger opp og tar stilling til nye teknologiutfordringer, samt
å fremme menneske- og miljøvennlig teknologivurdering.

Evalueringen påpeker at skal Teknologirådet i høyere grad kunne nå sine mål, er det
behov for en klarere forankring i Teknologirådets målgrupper, klarere prioriteringer
og/eller økte ressursrammer. Videre at det er behov for å tydeliggjøre Teknologirådets
rolle overfor omgivelsene i forhold til ulike institusjoners roller.

Til tross for at det stilles en rekke interessante spørsmål i anbefalingene, er det en
svakhet ved evalueringen at dette ikke blir drøftet i sammenheng med en ev. ny
tilnærming til Teknologirådets rolle.

Så lenge helse er et temaområde, og direktoratet vil ha tilgrensende arbeidsoppgaver,
vil det være behov for å tydeliggjøre Teknologirådets rolle.

På helseområdet vil Teknologirådet kunne understøtte direktoratets arbeid på
teknologiområdet. Vi mener derfor at Teknologirådet bør samarbeide nærmere med
direktoratet for å sikre forankring og arbeidsdeling. Direktoratet foreslår at det
etableres en samarbeidsstruktur for å være oppdatert, identifisere utfordringer, sikre
informasjonsutveksling som eventuelt kan muliggjøre samarbeidsprosjekter. Vi mener
også som evaluator, at økt samarbeid ikke vil være i konflikt med Teknologirådets
nøytralitet.
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