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Høringsuttalelse fra Forskningsrådet ang evaluering av Teknologirådet  

 

 

 

Forskningsrådet oversender herved følgende betraktninger knyttet til høring av evalueringen: 

 

 Terrenget har endret seg siden Teknologirådet ble opprettet; det er langt mer fokus på 

teknologi-samfunnsproblematikk nå enn det var for 10 år siden, og mange flere aktører som 

engasjerer seg i denne type problemstillinger. Dette betyr ikke at Teknologirådets rolle er 

mindre viktig enn før; tvert imot. Det er imidlertid behov for å diskutere Teknologirådets 

profil i forhold til andre aktiviteter og aktører. 

 Det er et betydelig potensial for både Forskningsrådet og NHD å styrke samarbeidet med 

Teknologirådet om både konkret samarbeid og dialog rundt og bruk av resultatene av 

Teknologirådets prosjekter og satsingsområder, uten at dette kommer i konflikt med 

Teknologirådets uavhengige rolle. Det er aktuelt for Forskningsrådet å formalisere 

samarbeidet i retning av et felles prosjekt, arrangement e.l., f.eks. knyttet til foresight. 

 Det er også påpekt et behov for tettere samhandling med Storting og myndigheter for større 

påvirkningskraft. Forskningsrådet bør ta en mer aktiv rolle som pådriver for å gjøre 

Teknologirådet mer kjent gjennom samarbeidet med ulike departementer.  

 Det er behov for å gjøre avveininger mellom tilgang på ressurser (budsjett), hvor bredt rådet 

skal engasjere seg og valg av metoder. Det er påpekt i evalueringen at det har skjedd et skifte 

i tyngdepunkt fra tidligere mer involvering av samfunnet bredt (lekmannsfokus) til et mer 

ekspertfokus. Her kan det med fordel tenkes nytt rundt nye måter å involvere bredt i ulike 

prosesser, inkl. web-baserte prosesser. 
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 Det er på tide å vurdere å øke bevilgningen til Teknologirådet; i realøkonomiske termer har 

bevilgningen gått ned de siste årene.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges forskningsråd 

 

 

 

Hilde Erlandsen  

Avdelingsdirektør Ellen Veie 

 Spesialrådgiver 
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