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YS-forbundet Negotia: - Viktig EU-plan om kunstig intelligens
Forleden uke vedtok EU en egen plan for å "koordinere arbeid med kunstig
intelligens". - Kunstig intelligens blir i økende grad en naturlig del av samfunnet
rundt oss. Da er det viktig med felles rammebetingelser både for utvikling og bruk.
Ikke minst hva gjelder etiske grenser, sier Monica A. Paulsen leder i YS-forbundet
Negotia.
"På samme måte som elektrisitet revolusjonert samfunnet da det ble allment
tilgjengelig, er kunstig intelligens (KI) i ferd med å transformere dagens samfunn".
Dette er innledningen på EUs nye plan for kunstig intelligens som ble vedtatt
forleden uke. I dette arbeidet er Norge invitert til å delta.
-

Negotia ser på utvikling og bruk av kunstig intelligens som grunnleggende
positivt. Samtidig ser vi det kan skape problemer. Dette mener vi er viktig å
håndtere allerede i starten, for å unngå uønskede konsekvenser i framtida,
sier Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia: - En av våre store
bekymringer er etiske rammer for utvikling og bruk av denne teknologien.
Skal samfunnet ha tillit til utviklingen, må den kunstige etikken blant annet
være forutsigbar, ansvarlig og respektere grunnleggende rettigheter. Dette
for å unngå å skape ekko-kamre hvor en algoritme farges av den som
programmerer. Det er ikke utenkelig at en medarbeider med
funksjonshemming vil bidra til andre løsninger enn en med full
funksjonsevne. Det er heller ikke utenkelig at en kvinnelig medarbeider vil
vektlegg andre sider av den kunstige intelligensen enn en mannlig.

Grenseoverskridende samarbeid – også om etiske retningslinjer
-

For Negotia som arbeidstakerorganisasjon er det naturlig å engasjere oss i
disse problemstillingene som vil berøre arbeidshverdagen til våre
medlemmer. Vi ser samtidig at dette er en grenseløs utfordring. Derfor er
det viktig med samarbeid både nasjonalt og globalt, sier Paulsen: - Vi
støtter arbeidet som nå skjer i EU, hvor Norge er invitert til å delta, som
setter dette på dagsordenen. Koordineringsplanen som EU vedtok forleden
uke er bra. Etter Negotias mening er kanskje den viktigste oppfølgingen i
planen etablering av felles etiske retningslinjer. Et første utkast skal straks
være klart og målet er at et endelig forslag legges frem for
Europakommisjonen i mars 2019. Negotia vil engasjerer seg i arbeidet med
disse retningslinjene. Vi forventer også at norske myndigheter deltar aktivt i
arbeidet, også gjennom dialog med arbeidslivets parter.
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