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Del 1: Hva er kunstig intelligens? 

Del 2: Et godt grunnlag for KI 
Viktige forutsetninger som data og 
dataforvaltning, infrastruktur, språkressurser og 
regelverk. 

Del 3: Evne til å utvikle og utnytte KI
Status og mål innenfor forskning og høyere 
utdanning, og behovet for kompetanseutvikling 
på alle nivåer. 

Del 4: Styrket innovasjonskraft med KI
Både i næringsliv og offentlig sektor.

Del 5: Ansvarlig og pålitelig KI 
Hvordan Norge vil legge til rette for etisk og 
sikker bruk av KI.

«Doing nothing with AI», Emanuel Gollob (AT). Foto: Ars Electronica

«Kunstig intelligente systemer utfører handlinger, fysisk 
eller digitalt, basert på tolkning og behandling av 
strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å 
oppnå et gitt mål.»
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«Data urns»,Daniel Huber (AT). Foto Ars Electronica

«Regjeringen vil legge til rette for at Norge skal ha 
infrastruktur for KI i verdensklasse. Det skal legges 
til rette for deling av data innenfor og på tvers av 
bransjer og sektorer.»
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«Norge skal satse på kunstig intelligens 
på områder der vi har særskilte fortrinn. 
Norske miljøer skal være attraktive 
samarbeidspartnere.»

«Inside me», Dimitry Zakharov (RU). Foto Ars Electronica
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«Norge skal utnytte innovasjonskraften som ligger i 
anvendelsen av kunstig intelligens. Økt samhandling 
mellom offentlig sektor og næringslivet skal bidra til økt 
innovasjon og verdiskapning.»

«Aerial biped», Azumi Maekawa og Shunji Yamanaka (JP). Foto Ars Electronica
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«Regjeringen vil at Norge skal gå foran i utvikling og 
bruk av kunstig intelligens med respekt for den 
enkeltes rettigheter og friheter.»

«Ghosthouse», h.o. (INT). Foto Martin Hieslmair/Ars Electronica
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Syv etiske prinsipper

Kunstig intelligens skal
1. Respektere menneskets selvbestemmelse og kontroll

2. Være sikre og teknisk robuste

3. Ta hensyn til personvernet

4. Være gjennomsiktige

5. Legge til rette for inkludering, mangfold og likebehandling

6. Være nyttige for samfunn og miljø

7. Møte krav om ansvarlighet

«Ghosthouse», h.o. (INT). 
Foto: Ars Electronica/Martin Hieslmair

13

14


