
Høringsuttalelse vedrørende evaluering av Teknologirådet 

 

Senter for rettsinformatikk (SERI) ved Det juridiske fakultetet i Oslo, har i flere år hatt jevnlig 
kontakt med Teknologirådet, særlig vedrørende spørsmål om informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT). SERI har ikke meninger om høringssaker. Denne uttalelsen er 
skrevet som en personlig uttalelse, og er basert på min erfaring med Teknologirådet i egenskap 
av leder for SERI og forsker i skjæringspunktet mellom IKT og jus. 

Teknologirådet spiller en viktig rolle som dagsordensetter, og har medarbeidere med høy 
kompetanse og meget gode analyttiske evner. Jeg mener det er særlig betydningsfullt at rådet 
arbeider med ulike typer teknologi, og således bidrar til å utvikle generelle teknologi-
forståelser. Dette er ikke minst viktig for miljøer som mitt eget, der IKT står sentralt men der vi 
åpenbart også trenger å lære fra andre teknologiområder. 

Teknologirådet bør i stor grad styre sin ressursinnsats mot problemstillinger som de ut i fra sin 
brede teknologiforståelse mener er viktig. De bør kunne arbeide med problemstillinger som 
enda ikke tydelig har manifestert seg, og som det derfor ikke nødvendigvis er stor interesse 
for. Teknologirådet må også kunne engasjere seg med full faglig uavhengighet i forhold til 
næringslivsinteresser, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter, og bør ha stort rom 
for å kunne stille ”kjetteriske” spørsmål som utfordrer etablert tenkning. 

Det er urealistisk å tro at Teknologirådet fortsatt skal kunne beholde sin uavhengighet og 
styrke sin rolle som ”speider” ved fronten for teknologiutvikling, uten at de også i meget stor 
grad har økonomisk uavhengighet. Derfor er det av stor viktighet at rådet så langt som mulig 
fullfinansieres og er uavhengig av eksterne bidragsytere. Uavhengigheten begrunner imidlertid 
ikke at Teknologirådet bør avskjæres fra å motta finansiering fra eksterne kilder. Poenget er at 
de må ha økonomisk frihet til å la være å benytte slike kilder dersom de mener ekstern 
finansiering kan gi skadelige virkninger for uavhengigheten. 

Teknologiutviklingen skjer raskt og griper inn i alle deler av samfunnsutviklingen. Området må 
forvente å gi stadig større utfordringer. Et basisbudsjett for Teknologirådet som holdes på 
samme nivå som i dag, vil derfor innebære en relativ svekkelse av rådets mulighet for til å 
bidra over hele bredden av det teknologiske feltet. Det er derfor av stor betydning å finne fram 
til mekanismer som gjør at basisbevilgningen så langt som mulig holder tritt med økende 
teknologiske utfordringer. 
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