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Et norsk teknologiråd – sammensetning og lokalisering.

I brev av 1. juli 1998 har Bioteknologinemnda kommentert forslaget til mandat for det nye
Teknologirådet. Nemnda la vekt på at ved utformingen av mandatet må man ta tilbørlig hensyn til at
det allerede eksisterer to rådgivende organer, nemlig Bioteknologinemnda og SMM som dekker
teknologiområdene genteknologi og medisin.  For Teknologirådets formål og mandat er nemndas
forslag:

Teknologirådet skal være et uavhengig og frittstående rådgivende organ for sentrale
besluttende myndigheter på områder som i dag ikke er tilfredsstillende dekket, som IT og
energi og miljø.

Teknologirådet skal
-    følge den vitenskapelig og praktiske utviklingen, både nasjonalt og internasjonalt på

utvalgte teknologiområder.
- aktivt innhente forslag til aktuelle problemområder.
- på egent initiativ iverksette utredninger for å kunne fylle sine rådgivende funksjoner.
- ta initiativ som kan stimulere den offentlige debatt i forkant av innføring av ny teknologi eller

bruk av kjent teknologi på nye områder.
- formidle resultater av teknologivurdering.

Nemnda er også bedt om å kommentere Teknologirådets størrelse, sammensetning, utnevning
og lokalisering. Det er imidlertid vanskelig å se størrelse og sammensetning uavhengig av
Teknologirådets mandat. Dersom f. eks bio- og genteknologi og medisin i hovedsak også i
fremtiden skal dekkes av de allerede oppnevnte rådgivende organer vil dette få andre
konsekvenser for den faglige sammensetningen av Teknologirådet enn dersom disse
teknologiområdene også skal trekkes inn i det fremtidige Teknologirådet.

Økt faglig bredde i Teknologirådet vil få konsekvenser for rådets størrelse. Dersom rådets mandat
også skal omfatte fagområdene bio- og genteknologi og medisin vil dette  medføre en økning i de
faglig oppnevnte representanter på minst seks personer, vi snakker da om et råd på omkring 20
personer.

Bioteknologinemndas forslag til;

Sammensetning - størrelse
Teknologirådet oppnevnes av Kongen. Det består av 10 – 15 personlig oppnevnte medlemmer.

Interesserte parter som Norges forskningsråd, Universitetsrådet, De nasjonale forskningsetiske
komitéene og Bioteknologinemnda kan foreslå kandidater. Blant medlemmene bør være personer
med bred innsikt i teknologi, teknologihistorie, samfunnsvitenskap og etikk samt et legmannsinnslag.
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Sekretariatets lokalisering
Uavhengighet og fleksibilitet er avgjørende for å lykkes i oppgaven med å skape en bred folkelig
debatt om den teknologiske utviklingen. Teknologirådets sekretariat bør derfor ikke legges til allerede
eksisterende organer, som f. eks. Norges forskningsråd eller et av departementene.

Norges forskningsråd disponerer meget tung faglig kompetanse og fungerer allerede som aktiv
forskningspolitisk rådgiver. En eventuell samlokalisering med Norges forskningsråd kunne føre til at
forskningsrådet kom i en vanskelig dobbeltrolle som utøvende aktør på det vitenskapelige felt og som
vurderende organ.

For å sikre uavhengighet i forhold til det etablerte miljø er det vesentlig at det nye Teknologirådet
organiseres som en uavhengig enhet. For å lette kommunikasjonen med andre aktører på
tilgrensende områder og oppnå effektivisering, kan sekretariatet imidlertid gjerne samlokaliseres med
eksisterende sekretariatet for De nasjonale forskningsetiske komitéer og eventuelt
Bioteknologinemnda .
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