
 
 

Tid: 22. november 2022, kl. 1000-1500 
Sted: Kongens gate 14, Oslo (fire rådsmedlemmer deltok digitalt) 
 
Til stede: Sverre Gotaas, Marit Aursand, Morten Breivik, Helene Fladmark, Bjørn 
Kjærand Haugland, Reidun Høllesli, Håvard Haarstad, Aris Kaloudis, Anne Ingeborg 
Myhr, Damoun Nassehi, Anne Cathrin Østebø 
 
Fraværende: Kari Forthun, Tanja Storsul, Siri Vasshaug, Kristin Vinje 
 
Fra sekretariatet: Tore Tennøe, Marianne Barland, Erik Hagen, Hanne Sofie 
Lindahl, Joakim Valevatn, Jonas Wettre, Nicoline Wiik, Ingvild Østraat 
 
 
Dagsorden:  
 
Vedtakssaker 

V-sak 11.22  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

V-sak 12.22  Godkjenning av referat fra møte september 2022 

Referatet ble godkjent. 

 

Drøftingssaker 

D-sak 20.22 Teknotrender for Stortinget 2023 
Ved inngangen til det neste året skal Teknologirådet presentere nye teknologitrender 
for Stortinget i 2023. Prosjektleder Marianne Barland innledet om hva som er målet 
med rapporten, erfaringer fra tilsvarende rapporter som er utarbeidet tidligere (bl.a. i 
2021 og 2022), og hvilke elementer som er viktige for analysen.  
 
Deretter ble det organisert en workshop med rådsmedlemmene, der en foreløpig liste 
med trender utarbeidet av sekretariatet ble diskutert og vurdert. Det kom også nye 
forslag i møtet.  
 
D-sak 21.22 Scenarioer for uønsket påvirkning av norske valg 
Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har nettopp publisert en rapport om scenarioer for 

uønsket påvirkning av norske valg. Rapporten ble laget på oppdrag fra regjeringen.  

 

Spesialrådgiver Eskil Grendahl Sivertsen fra FFI innledet om bakgrunnen for 
scenarioene. Han omtalte påvirkningsoperasjoner som en trussel mot demokratiet, og 
fortalte om vanlige teknikker for hvordan dette gjøres. Han viste også eksempler på 

Referat fra møte i Teknologirådet 

https://teknologiradet.no/publication/teknotrender-for-stortinget-2021/
https://teknologiradet.no/publication/teknotrender-for-stortinget-2022/
https://www.ffi.no/publikasjoner/arkiv/scenarioer-for-uonsket-pavirkning-i-forbindelse-med-norske-valg
https://www.ffi.no/forskning/forskere/eskil-grendahl-sivertsen
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ulike påvirkningsoperasjoner, også fra egne lands innbyggere, og påpekte at det er 
mange andre enn stater som driver med desinformasjon.  
 
Etter innlegget ble det satt av tid til kommentarer og spørsmål fra rådet.  
 

D-sak 22.22 Metaverset og menneskerettigheter 
Teknologirådet og NIM – Norges institusjon for menneskerettigheter – samarbeider 
om en rapport om metaverset og menneskerettigheter. Rapporten skal lanseres på et 
åpent møte i Oslo den 5. desember. Tore Tennøe orienterte om prosjektet og foreløpige 
funn, og fikk også innspill fra rådsmedlemmene om aktuelle problemstillinger. 
 
D-sak 23.22  Vindkraft 

Erik Hagen la frem en skisse til den neste rapporten i serien om teknologier for grønn 

omstilling, som skal handle om vindkraft. Han trakk opp noen momenter som skal 

med, som tre ulike typer vindkraft og hvilke spørsmål som blir spesielt viktige å svare 

på for hver av dem.  

 

Rådsmedlemmene bidro med sine perspektiver, og synspunkter på Teknologirådets 

rolle i denne saken. 

 

Orienteringssaker 

O-sak 06.22 Pågående prosjekter og formidling 

Tore Tennøe orienterte om den internasjonale EPTA-konferansen som fant sted i 

Berlin i oktober. Her møttes representanter fra Bundestag, Stortinget og en rekke andre 

parlamenter til dialog og innspill fra fagmiljøer for teknologivurdering. Rapporten 

Disruption in society – EPTA Report 2022 ble lansert på konferansen. Den analyserer 

og vurderer disrupsjon på tre områder – kritisk infrastruktur, autonome systemer og 

sårbar natur – og hva de betyr for politikkutforming og samfunn. 

 

Stortingsrepresentant Grunde Almeland, som også er leder av Stortingets teknogruppe, 

deltok på konferansen. Tore Tennøe var delaktig i å skrive syntesen på rapporten, og 

ledet en paneldiskusjon med representanter fra Bundestag.  

https://www.nhri.no/
https://teknologiradet.no/menneske-rettigheter-i-metaverset/
https://teknologiradet.no/publication/disruption-in-society-epta-report-2022/

