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Horing —Evaluering av Teknologirådet

Evalueringen av teknologirådet (NIFU-rapport 32/2011) konkluderer med at Rådet fungerer
innenfor de rammer som foreligger. IFE støtter evalueringens anbefalinger i kap. 7.3 og har
følgende merknader.

Teknologirådet er i en utfordrende situasjon med et bredt formål med en rekke oppgaver som
nødvendigvis krever sterk prioritering av Rådet. Rådet skal i tillegg være et uavhengig, nøytralt
organ og komme med anbefalinger til tiltak. Evalueringen peker på at Rådet har begrensede
ressurser både finansielt og menneskelig og at det er behov for en klarere forankring i Rådets
målgrupper og klarere prioriteringer. Det bør resultere i noe færre prosjekter som hver for seg
kan få tilført større ressurser slik at bl.a. mer ressurskrevende metoder kan brukes (Ref. s. 33).

Rådet har sin rolle i triangelet mellom en kunnskapsalmenning (inklusive eksperter), befolknin-
gen og Stortinget. Det er uklart hvordan Rådet klarer å trekke på den kunnskapsbasen som eksi-
sterer i Norge innen universitets- og instituttsektor. IFE er et energiforskningsinstitutt noe som
gir god innsikt i status for en rekke teknologier som er viktige for Norges og verdens energi-
forsyning. Dette er teknologier som har stor betydning for miljø- og samfunnsutvikling. Det er
uklart hvilken strategi Rådet har for å utnytte kunnskapsbasen som ligger i de teknisk industri-
elle instituttene utenom det å rekruttere rådsmedlemmer fra sektoren. Samhandling med insti-
tuttsektoren bør forbedres gjennom gode mekanismer slik at kunnskap om teknologi lettere kan
tilflyte Rådet.

Evalueringen diskuterer om Rådet bør ha intern konsensus som mål eller om arbeidet skal til-
late uenighet om konsekvenser og nytte av bestemte teknologier. For mange viktige teknologier
er det naturlig at mennesker med ulike grunnleggende verdier og politiske syn kommer til for-
skjellige konklusjoner når det gjelder teknologiers nytte og effekter. Teknologirådet bør ikke ha
som mål å tale med en stemme. Dersom konsensus i Rådet blir et mål, er det betydelig fare for
å utelukke viktige prosjekter.
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Evalueringen peker på at Rådet har for svak forankring til Stortinget som sin primære målgrup-
pe. Dette er en strukturell svakhet som bør forbedres. Evalueringen sier intet om forsknings-
politikk innen teknologiområdet. Det burde være et naturlig og viktig område for Rådet i kon-
takten med Stortinget.
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