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• Omstillingen av Norge krever høy 
grad av digitalisering

• Digitaliseringen påvirker alle 
samfunnssektorer

• Digitalisering er avgjørende for 
konkurransekraft og innovasjon

Norge må omstilles 
og digitaliseres



Norge taper 
terreng

• Endringstakten er for lav

• Å være verdensmester 
på å ta i bruk ny 
teknologi er ikke nok

• Norske bedrifter må 
utvikle digitalt 
lederskap innen sine 
markedsområder
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Strategisk satsing på 
fire teknologiområder 
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• kunstig intelligens 
• tingenes internett
• stordata
• autonome systemer

• Cybersikkerhet er et 
premiss



Toppmøte om teknologi i Trondheim 03.09.18
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Erna Solberg er ikke bekymret for utviklingen
A-tech 17.10.18



Europeisk initiativ for kunstig intelligens 
07.12.18 – Norge er med!
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NHO etterlyser strategi for kunstig intelligens
13.12.19
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Tiltrådte: 22.01.2019



Nicolai Astrup annonserer strategi for kunstig 
intelligens på Lerchendalkonferansen 05.02.19
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Regjeringen vil ha nasjonal strategi for 
kunstig intelligens
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Pressemelding 08.02.2019
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Strategi for kunstig intelligens -
Regjeringen.no



Nasjonal strategi for kunstig intelligens
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• Innsatsen er for fragmentert og 
for liten 

• Vi må løfte oss om vi skal henge 
med i konkurransen med resten av 
verden

• Det er behov mye bredere 
mobilisering av næringslivet 

• Oppfølgingen av den nasjonale 
strategien blir viktig
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Hva er status for den norske innsatsen?



The IMD World Digital Competitiveness ranking



Vi må gjøre det på vår måte
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Vi styrker norsk industri og 
offentlig sektor med AI
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Competitive edge Technical expertiseBusiness understanding



TOWARDS AUTONOMY IN PROCESS INDUSTRIES
Combining data-driven and model-based 
methods for estimation and control
Competence project for industry



Increase level of autonomy in Norwegian 
landbased process-industry 
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OBOS har inngått en 
samarbeidsavtale med AI-selskapet 
Spacemaker
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Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
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Norwegian AI 
network for Europe



OSLO NODE:  Åpner april/mai 2020



Kunstig intelligens kan bli norsk vekstmotor
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Om kunstig intelligens kombineres 
med domenekompetanse og en aktiv 
strategi for datafangst og deling i 
bærende næringer, kan vi skape verdi 
av data – slik vi klarte med oljen



Technology for a better society
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