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Først: ML og algoritmer er en god ting

• Kan bidra til vesentlig forbedret produktivitet i offentlig sektor

• Kan gi vesentlig bedre tjenester

• ML kommer, og det kommer på nærmest alle områder

• Perspektivmeldingen
• ML/KI en del av løsningen





Dog, med stor oppside følger også stor risiko…



https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayN
ews.aspx?NewsID=25156

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25156


Sitat: «Risikoen for masseproduksjon av feil er stor, og det er derfor grunn til å stille strenge krav til 
testing av systemet i forkant, og hyppig systemkontroll etter at systemet er tatt i bruk.»



«Tilsyn og revisjon av algoritmer bør (…) gjøres av 
Datatilsynet, Riksrevisjonen eller uavhengige tredjeparter.»

- Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet, DN 17. august 2020



Riksrevisjonen – revisjon av ML?

• Vi er Stortingets kontrollorgan overfor den utøvende makt



Forvaltningsrevisjon av algoritmer

• Fra lov om Riksrevisjonen §9:
• «Riksrevisjonen skal gjennomføre systematiske undersøkelser av 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets 
vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)».

• Hvorfor ikke undersøke «måloppnåelse» eller «virkninger» knyttet til 
bruk av ML?

• Revisjon av algoritmer/ML er godt innenfor Riksrevisjonens mandat



Noen fordeler vi har…
• Vi er uavhengige og svarer kun til Stortinget

• Vi har uinnskrenket tilgang til alt som finnes av informasjon i staten

• Vi har full diskresjon mht. å sette i gang undersøkelser

• Vi har et relativt stort apparat tilgjengelig (ca. 450 ansatte)

• Vi har drevet med revisjon og kontroll siden 1816



Hvordan skal vi så revidere bruken av ML?

Enkel sjekk 
av mål/ 
formål?

Detaljert 
gjennomgang 
av kode og 
reproduksjon 
av modeller?

Fra www.auditingalgorithms.net

http://www.auditingalgorithms.net/


Et interessant spørsmål…
• Hvor langt skal Riksrevisjonen gå i å være «demokratiaktivister»?

• F.eks. om et ML-system reproduserer reelle ulikheter som eksisterer i 
samfunnet?

• Skal vi begrense oss til «tekniske» aspekter ved fairness og bias?

• Eller skal vi «bidra til å endre verden om verden er urettferdig»?

Se for øvrig artikkelen «Bias Preservation in Machine Learning: The Legality of Fairness Metrics Under EU Non-Discrimination Law”

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3792772

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3792772


Min personlige oppfatning…

“Now, it is not clear how far the responsibility of the auditor reaches in 
protecting democracy against unwise use of AI and algorithms. This is 
uncharted territory for the profession. Still, I believe we have a very clear 
role in contributing to AI being implemented in the public sector in ways 
that are fair, just, explainable and transparent.”

Fra https://www.publicfinancefocus.org/viewpoints/2021/03/auditing-algorithms

https://www.publicfinancefocus.org/viewpoints/2021/03/auditing-algorithms


Uansett…

• Riksrevisjonen vil begynne å revidere bruken av ML i staten –
åpenbart 

Jf. referat fra møte i Riksrevisjonens kollegium, 16.2.2021:


