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Nasjonal strategi for kunstig intelligens - organisering og innhold
Vi er veldig glade for at digitaliseringsministerens første leveranse nå er nasjonal strategi for
kunstig intelligens. Dette er etterlengtet og vi er mange som ønsker å bidra i det arbeidet.
Jeg sender denne, litt lange e-posten, til dere både for å gi innspill til innhold og ikke minst
også organisering av arbeidet.
Behovet er stort for en nasjonal strategi for kunstig intelligens, for forskning, innovasjon og
næringsutvikling. En felles strategi må være kunnskaps- og forskningsdrevet, og sikre
grunnlag for næringsutvikling og vekst. En slik strategi må omhandle næringsperspektivet,
forskning, etikk, sikkerhet etc. Tilgang på data, deling av data og kunstig intelligens er
gjensidig avhengig av hverandre for å utløse verdipotensialet.
Vi opplever nå at det pågår en "kamp" om hvem som skal få oppdraget om å utarbeide denne
strategien, og også sett i sammenheng med oppfølging av Digital 21.
IKT-Norge anbefaler sterkt at sekretariatet for en slik strategi tillegges en partsnøytral aktør
uten eierinteresser. Dersom departementet ikke skal lede dette er vår klare anbefaling at
Forskningsrådet får ansvar for dette i en bredt sammensatt prosess som knytter forskning,
innovasjon og næring.
Norske myndigheter bør aktivt ta initiativ til å involvere næringsliv, akademia, utdanning og
andre samfunnsaktører i diskusjonen om kunstig intelligens og ta imot råd om hva som er
ønsket utvikling.
Det er mange tema en slik strategi bør inneholde, deriblant forskning, utdanning, kompetanse,
datatilgang, etikk og demokrati. I tillegg til regulatoriske utfordringer, tilgang på kompetanse,
tillit til og bruk av data og hvordan Norge skal jobbe med AI opp mot andre land.
Strategien må være en forpliktende, konkret og ambisiøs satsing som konkretiserer på
kompetanse og anvendelse på områder vi er og vil være gode på.
Norge har allerede ledende forsknings- og kompetansemiljøer innen AI, og mange digitale
selskaper. Det ser vi feks innen energi, transport, helsedata og velferd. Selskaper som satser
på og aktivt tar i bruk AI er mer lønnsomme. Vi må derfor ta del i verdiskapingen som bidrar
til ny vekst for Norge.

Vi håper disse innspillene tas høyde for i det videre arbeidet med nasjonal strategi for kunstig
intelligens. Vi har videre 3 konkrete oppfølginger vi håper på positiv respons på:
1. Vi vil, sammen med våre medlemmer, iverksette en digital innspillspillsprosess som
kan benyttes i arbeidet.
2. Vi ønsker å invitere statsråden til et innspillsmøte om strategien for utvalgte
nøkkelpersoner, og håper han har anledning til et slikt møte i perioden uke 10-12. Vi
vil være fleksible på dato i forhold til statsrådens kalender.
3. Håper på positiv tilbakemelding på vår henvendelse om å få statsråden til å delta med
innlegg i åpningen av vår årskonferanse 2504 som har tematikken kunstig intelligens,
bærekraft og utvikling på agendaen. Deler av IT i praksis vil også legges frem her.

Med håp om positiv og snarlig tilbakemelding og en fortsatt fin dag.
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