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Høringssvar – Evalueringen av Teknologirådet 

Tekna er positive til Teknologirådet, og støtter anbefalingen om å beholde det. 

 

Tekna ønsker generelt bredere og flere diskusjoner om hvordan teknologi i større grad kan bidra til 

samfunnsutviklingen, til velferd for den enkelte og til å løse store samfunnsutfordringer. Tekna mener 

kunnskap om og kompetanse i teknologiske fag gjennom utdanning og forskning er en forutsetning for å 

styrke dette. Større offentlige og private prosjekter må ha FoU-ambisjoner der teknologisk kunnskap, 

refleksjon og kompetanse inngår naturlig, også på samfunnsområder der teknologi har hatt lite fokus 

tidligere.  

Mer synlighet – mer konkrete målsettinger og målgrupper 

Tekna mener Teknologirådet generelt må bli mer synlig og allment kjent. Evalueringen viser at 

formidlingsarbeidet er ressurskrevende, uten tilsvarende effekt på synlighet. Temaomfanget er for bredt. 

Tekna anbefaler at arbeidet med formidling blir mer strategisk innrettet mot prioriterte tema og i større grad 

blir taktisk rettet inn mot ulike målgrupper i samfunnet. Slik kan informasjonsarbeid bli mer effektivt.  

 

Formen og mediet for informasjon må variere mer avhengig av om målet er kortsiktig eller langsiktig. 

Nyhetsoppslag i massemedier skaper ikke nødvendigvis synlighet eller større refleksjon rundt, og bevisste 

holdninger til, teknologi i de ulike deler av samfunnet. Tekna mener Teknologirådet for eksempel kan bidra 

og samarbeide mer med andre aktører om å utvikle materiell o.a. til bruk i skolen og øve opp elever til 

refleksjon over teknologibruk i samfunnet. 

 

Nifu anbefaler å utforske mulighetene for en bredere brukerinvolvering. Evalueringen bærer preg av at det 

danske Teknologirådet er en modell til etterfølgelse for Norge. Samtidig er det slik at situasjonen i Danmark 

endret seg en knapp måned etter at evalueringen var ferdig da Folketinget vedtok et forslag om å nedlegge 

Teknologirådet som nå er ute til høring. Vi kan skjele og reflektere over synspunkter uttrykt i danske medier 
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på Teknologirådets om rolle, funksjon og omdømme og hvilken type og form for brukerinvolvering det 

norske Teknologirådet bør ha som mål
1
. 

Sterkere forankring i relevante miljøer 

Den positive evalueringen av Teknologirådet tyder på at brukerne av Teknologirådet mener det i hovedsak 

oppfyller sin rolle som opplysende organ og pådriver for debatt om teknologiske utfordringer. Det er likevel 

flere, også stortingsrepresentanter, som etterspør større synlighet og flere brukere.  

 

Evalueringen konkluderer med at Teknologirådet må ha klarere forankring hos og mer samhandling med 

andre aktører. Tekna oppfordrer til å etablere bredere og mer regelmessige samarbeidsarenaer for i større 

grad å involvere relevante aktører i ulike diskusjoner. Større grad av konsultering og informasjonsutveksling 

med interesseorganisasjoner og aktører som er forankret i teknologiske miljøer vil styrke Teknologirådets 

troverdighet som faglig oppdatert. Tekna mener det vil styrke grunnlaget for å velge ut tema for prosjekter, 

gi rådet bedre gjennomslag og større synlighet. Tekna representerer nesten 60 000 medlemmer med høyere 

teknisk-naturvitenskapelig utdanning og kan bidra som samarbeidspartner i noen sammenhenger med 

innspill fra ulike fagmiljøer. 

Mandat og budsjett 

Teknologirådet er lite og har et lite budsjett, men et stort og omfattende mandat. Mandatet må prioritere 

sterkere og bli tydeligere på rådets rolle mot andre organisasjoner og samarbeidet med Stortinget. Mandatet 

bør også være tydelige på hvilke oppgaver som er Teknologirådet skal prioritere ved kapasitetsproblemer: 

informasjon til Stortinget eller til befolkningen. 

 

Grunnbevilgningen må stå være realistisk ut fra mandatets omfang og Teknologirådets prioriteringer. 

Finansieringen må dekke driftsmidler fullt ut og budsjettere tilstrekkelig med midler til egne prosjekter og 

samarbeid med andre. Det er viktig at Teknologirådet har klare linjer for når og hvordan det kan samarbeide 

og medfinansiere prosjekter med andre aktører. 

 

Tekna stiller seg positiv til å bidra i diskusjonene fremover, dersom det blir aktuelt. 

 

Med hilsen 

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening 
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 Medieomtale Teknologirådets nedleggelse: http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=1824&toppic=kategori1&language=dk 
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