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AC har fra Styrelsen for Forskning og Innovation modtaget udkast til
lovforslag om ophævelse af lov om Teknologirådet i høring. AC har sendt
udkastet til høring i medlemsorganisationerne og har på den baggrund
følgende bemærkninger:

AKADEMIKERNES
CENTRALORGANISATION
THE DANISH CONFEDERATION

AC fandt det overraskende, at det som en del af aftalen om fordeling af
forskningsreserven i 2012 og om finansiering af forhøjelsen af forskningsreserven blev besluttet at nedlægge Teknologirådet, idet AC ikke
har registreret, at der for nylig har været negative evalueringer af rådets arbejde eller debat om nytten af indsatsen.

OF PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

Men AC støtter tilbageføringen af midler til forskningsreserven og anerkender behovet for at finde ny finansiering til denne del af aftalen, og
AC lægger stor vægt på, at samtlige partier i Folketinget står bag aftalen. I det lys ser AC ikke forslaget om nedlæggelse af Teknologirådet
som konsekvens af en utilfredshed med rådets arbejde, men udelukkende som et udtryk for et ønske om en konkret besparelse.

DK – 1017

Generelt set fremstår det imidlertid uklart, hvorfor netop Teknologirådet
blev udvalgt til nedlæggelse på dette tidspunkt, og set udefra forekommer det som en forceret politisk beslutningsproces. AC savner således,
at der er taget stilling til Teknologirådets formål, substans og resultater
og til rådets forskellige opgaver i forbindelse med beslutningen.
AC har ikke været repræsenteret i Teknologirådets bestyrelse, men kun
i rådets repræsentantskab, og har derfor ikke været tæt inde i rådets
aktiviteter. Og da der ikke op til beslutningen er foretaget nogen gennemgang eller evaluering af rådets opgaver, er det vanskeligt for AC at
vurdere, om rådets aktiviteter og resultater står mål med investering og
indsats. Det er derfor også meget svært at vurdere, om en nedlæggelse
af rådet reelt vil føre til en besparelse på længere sigt eller blot til en
større omkostning, når rådets kerneopgaver skal løses andetsteds.
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AC forudsætter under alle omstændigheder, at der ikke med nedlæggelsen af Teknologirådet bliver en mindsket fokus på de kerneopgaver, som
rådet hidtil har haft, nemlig at følge den teknologiske udvikling, vurdere
dens muligheder og konsekvenser for samfundet og den enkelte borger,
foranstalte teknologivurderinger og formidle resultatet til beslutningstagerne og borgerne for at fremme teknologidebatten.
En af Teknologirådets vigtigste opgaver har således været at skabe og
fremme dialog mellem borgere, politikere og eksperter om ny teknologi.
Set fra AC er det en dialog, som er helt central i demokratiet, og at sikre
den er en samfundsopgave, som der er behov for øget fokus på i fremtiden. AC forventer derfor, at regeringen sikrer, at denne opgave også
bliver løst fremover – med eller uden Teknologirådet.
AC skal derfor opfordre til, at man i den videre beslutningsproces giver
tid og plads til en gennemgang og evaluering af Teknologirådets virke,
opgaver og resultater og på den baggrund tager en begrundet beslutning om, hvilke opgaver der skal videreføres og i hvilke(t) organisatorisk
regi. AC skal i den sammenhæng gøre opmærksom på, at der er en
særlig pointe i, at opgaven med at fremme teknologidebatten bør foregå
i en uafhængig organisation.
Endelig finder AC det stærkt kritisabelt, at Teknologirådets medarbejdere fik besked om den påtænkte lukning og dermed deres de facto afskedigelse via en pressemeddelelse. AC har en klar forventning om, at rådets medarbejdere uanset tidspresset i forløbet orienteres og inddrages i
processen og behandles i overensstemmelse med de gældende aftaler
og overenskomster.
Med venlig hilsen
Karen Skytte
D: 22495865
E: ks@ac.dk
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