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Astrup har lyttet – Negotia fortsetter å følge opp digital etikk
Negotia har tatt flere initiativ til å løfte digital etikk på den politiske digitale
dagsorden. Både alene og sammen med andre. - Regjeringens nye strategi for
kunstig intelligens viser at digitaliseringsministeren har lyttet, og at vårt målrettede
arbeid har gitt gode resultater. Vi i Negotia kommer å følge opp, sier Monica A.
Paulsen, forbundsleder i Negotia.
Negotia har i lengre tid jobbet for å få opp oppmerksomhet rundt ansvarlig
digitalisering og de etiske utfordringene med kunstig intelligens.
- Vi har også sammen med resten av YS, Tekna, Nito, NHO og en rekke store
selskaper, blant annet Telenor, signert en egen erklæring om ansvarlig bruk av
kunstig intelligens i arbeidslivet. Et hovedpoeng i denne erklæringen var behovet
for tydelige etiske retningslinjer, prinsipper for digitalisering og bruken av kunstig
intelligens, sier forbundsleder i Negotia Monica A. Paulsen.
De fire pilarene i erklæringene var:
• Beslutninger og anbefalinger med støtte av kunstig intelligens må være
rettferdige, ikkediskriminerende og transparente.
•

Klare ansvarsforhold.

•

Hensynet til arbeidstakeres personverninteresser må ivaretas gjennom hele
utviklingsprosessen.

•

Det bør legges til rette for intern rapportering av risiko og eventuelle brudd
på retningslinjer, og etablere rutiner for tiltak og oppfølging.

I dag la digitaliseringsminister Nikolai Astrup fram "Nasjonal strategi for kunstig
intelligens", hvor han la fram sju prinsipper, som også viser at han har lyttet til
Negotias innspill om at:
• KI-baserte løsninger skal respektere menneskets selvbestemmelse og
kontroll
•

KI-baserte systemer skal være sikre og teknisk robuste

•

KI skal ta hensyn til personvernet

•

KI-baserte systemer må være gjennomsiktige

•

KI-systemer skal legge til rette for inkludering, mangfold og likebehandling

•

KI skal være nyttig for samfunn og miljø

•

Ansvarlighet, som utfyller de andre kravene

Datatilsynet er også tiltenkt en viktig rolle, men det er åpenbart at de enkelte
virksomheten får et større ansvar enn tidligere.
- Det som nå blir viktig er at partene sammen kan finne gode løsninger, og vi som
fagforening må melde oss på og følge opp, presiserer Paulsen.
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