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Kunstig intelligens med ny kraft

Kunstig intelligens skaper, svarer – og
hallusinerer

Det offentlige rommet ommøbleres

Du er ikke alene på hjemmekontoret

Industri blir sikkerhetspolitikk

Forbrukeren tar kraften i egne hender

   InnholdTeknologirådet skal gi Stortinget og øvrige myndigheter nyskapende og
begrunnede innspill om ny teknologi, og sette muligheter og utfordringer ved
ny teknologi på dagsordenen.

Hvert år lager vi en trendrapport som setter søkelys på aktuelle og viktige
spørsmål der teknologi står sentralt. Kreativ kunstig intelligens, grønn
geopolitikk, en ommøblert digital offentlighet, bossware og egenproduksjon
av strøm er noen av trendene vi mener kommer på den politiske agendaen
dette året.

Rapporten ble lansert i et møte i Stortingets teknogruppe i mars 2023.
Teknogruppen har siden 2014 vært en tverrpolitisk møteplass for å forstå hva
den teknologiske utviklingen kan innebære og hva som er mulig å gjøre. Målet
er å være Stortingets radar for ny teknologi. 

Vi håper denne rapporten kan være et bidrag til diskusjonen på Stortinget og
i samfunnet for øvrig.

Tore Tennøe
Direktør



Kunstig intelligens skaper, svarer – og hallusinerer 
Generativ KI byr på spektakulær kunst, ChatGPT, nye søkemotorer og design av legemidler. 

Kan vi stole på den nye teknologien?



Maskinene blir kreative
2022 var et sammenhengende gjennombrudd for kunstig intelligens. Det begynte illevarslende i april, da
Google-ingeniør Blake Lemoine varslet om at dataprogrammet LaMDA ikke bare var en maskin, men hadde
bevissthet. Tre måneder senere fikk han sparken.

I august vakte det oppsikt da folk skjønte at vinnerbildet i kunstkonkurransen på Colorado State Fair var laget
ved hjelp av kunstig intelligens. Amatøren James Allen hadde skapt verket «Théâtre D'opéra Spatial» ved å
skrive noen få nøkkelord i bildegeneratoren Midjourney.
 
Det endelige gjennombruddet kom i slutten av november med lanseringen av samtaleroboten ChatGPT, som
nådde 100 millioner brukere raskere enn noen tjeneste før den.
 
Kraftig, tilgjengelig og upålitelig
Slik generativ kunstig intelligens – dataprogrammer som kan skape unikt innhold selv – vil fremover bli en del
av de fleste digitale tjenester. Microsoft har utstyrt søkemotoren Bing og nettleseren Edge med ChatGPT, og
har planer for Word og Teams, mens chatboten Bard snart blir del av Google-søk.

Programmene er bygget på store språkmodeller. Dette er komplekse oppskrifter på å tolke og lage tekst, trent
på store mengder tekstdata med avansert maskinlæring. Hele engelske Wikipedia utgjorde bare 0,6 prosent
av treningsgrunnlaget til ChatGPT. 

Modellene er enkle å bruke og få tilgang til, og lager innhold basert på tekstkommandoer. Ingen vet helt hva
begrensningene deres er, og matet med nye data kan de lære nye ting. Modellene har komponert musikk,
generert antistoffer og skrevet kode – sistnevnte til utviklernes store overraskelse. 

Programmene har blitt kalt «autocomplete på steroider» – de kan lage statistisk korrekt innhold, men har ikke
begrep om sannhet og løgn. Om et spørsmål er uten entydig svar, vil modellene hallusinere frem plausible
alternativer. De arver også alle fordommene og skjevhetene i dataene de er trent på.  

https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/11/google-ai-lamda-blake-lemoine/
https://blog.google/technology/ai/lamda/
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/07/22/google-ai-lamda-blake-lemoine-fired/
https://www.nytimes.com/2022/09/02/technology/ai-artificial-intelligence-artists.html
https://www.midjourney.com/home/?callbackUrl=%2Fapp%2F
https://openai.com/blog/chatgpt/
https://www.theguardian.com/technology/2023/feb/02/chatgpt-100-million-users-open-ai-fastest-growing-app
https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01/
https://www.ft.com/content/1e34f334-4e73-4677-9713-99f85eed7ba0
https://blogs.microsoft.com/blog/2023/02/07/reinventing-search-with-a-new-ai-powered-microsoft-bing-and-edge-your-copilot-for-the-web/
https://techcrunch.com/2023/02/07/microsoft-updates-its-edge-web-browser-with-built-in-a-i-capabilities/
https://www.theverge.com/2023/2/10/23593980/microsoft-bing-chatgpt-ai-teams-outlook-integration
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2023/02/01/microsoft-teams-premium-cut-costs-and-add-ai-powered-productivity/
https://blog.google/technology/ai/bard-google-ai-search-updates/
https://www.theverge.com/21346343/gpt-3-explainer-openai-examples-errors-agi-potential
https://ai.googleblog.com/2022/10/audiolm-language-modeling-approach-to.html
https://www.absci.com/absci-achieves-a-breakthrough-in-ai-drug-creation/
https://www.nytimes.com/2020/11/24/science/artificial-intelligence-ai-gpt3.html
https://www.nytimes.com/2020/11/24/science/artificial-intelligence-ai-gpt3.html
https://www.washingtonpost.com/technology/2023/02/16/microsoft-bing-ai-chatbot-sydney/
https://www.nytimes.com/2023/02/16/technology/bing-chatbot-microsoft-chatgpt.html
https://www.aftenposten.no/kultur/i/O8Wlvb/vi-har-testet-nye-bing-revolusjonerende-chatbot-lurer-deg-med-et-smilefjes
https://arxiv.org/abs/2110.01963


Spørsmål for 2023

Generativ kunstig intelligens kan automatisere og endre en rekke oppgaver. For eksempel sparte VG og Schibsted 1000
arbeidstimer på tre uker da de spesialtilpasset programmet Whisper til å transkribere intervjuer og podcaster. 

På skolen får alle tilgang til kreative og menneskeliknende læringsassistener i flere fag. Det kan kreve en tilpasning av
undervisning og vurderingskriterier, og opplæring i bruk av teknologien. Ukritisk og vilkårlig bruk kan bidra til juks og
vranglære, og til at vurdering skjer på feilaktig og ulikt grunnlag. 

Trenger
klasserommet en
overhaling?

ChatGPT er trent på engelske tekster og det er Open AI som styrer hva chatboten kan si. Skal modellene modereres
etter norsk lov og ha kjennskap til norsk språk og kulturarv, må de utvikles i Norge med norske data. Det kan kreve en
oppskalering av norsk regnekraft og massedigitalisering av norsk tekst. 

I 2023 utformer EU Artificial Intelligence Act, som også vil gjelde Norge. Flere spørsmål om generativ kunstig intelligens
er uløste, og Norge kan delta i diskusjonen. Regjeringen kan ta stilling til hva teknologien skal kunne skape, hvem som
er ansvarlig, og til hva slags bruk som skal reguleres strengest. 
 

Hvordan skal Norge
satse?

Å trene en språkmodell innebærer bruk av andres åndsverk som treningsdata for å modellere og simulere kreativitet. I
Storbritannia saksøker bildebanken Getty Images selskapet Stability AI for ulovlig bruk av millioner av bilder til å trene
sin egen modell, og et liknende søksmål er på gang i USA. 

Fremover vil mer kreativt arbeid og innovasjon bli skapt av mennesker og maskiner i fellesskap. Åndsverkloven
definerer åndsverk som verk som er uttrykk for «original og individuell skapende åndsinnsats», og patentloven har en
liknende bestemmelse. Det er et politisk spørsmål om dette skal dekke oppfinnelser og verk laget med kunstig
intelligens.

Hvem har rett på
KI-kunst og
patenter?

https://www.forbes.com/sites/markminevich/2023/01/29/the-generative-ai-revolution-is-creating-the-next-phase-of-autonomous-enterprise/?sh=2ea8f4f41bc1
https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/generative-ai-is-here-how-tools-like-chatgpt-could-change-your-business
https://journalisten.no/journalistene-grat-av-glede-na-er-losningen-apen-for-alle/557197
https://openai.com/research/whisper
https://www.nytimes.com/2023/02/16/technology/bing-chatbot-microsoft-chatgpt.html
https://www.nytimes.com/2023/01/16/technology/chatgpt-artificial-intelligence-universities.html?unlocked_article_code=_iais6fuTbBWmMSgFwzoG5nai54x0YFv9lrWDFTARVm7z9t-qAmCQfnfgSlLb3WnbHUOCSG3jgrwEl9sHh-MZn0w7STF943guC0vFqAlHaRAR19Jda-QXbBH41BdPFi8EyuZFLTu2p4RFzvKEAlsyTAT2FqWfEEMCcJauUdvmpqlQJG7DtzzQOdwB-YG7zaGyKT9_mH5fnLTPbHxIpK12vR_UoXHR9aTobc5OptmKuX1nu2LANXhVGpJz681sDGrhMqSTMTX-ANDDZexcVZaFrd6EsmbxyMxDPFRyw-cfZndCPRz79Q39GFegG21H9Yhlfc0qmWF_jPiP0rse8fXB_M5C_f6cRvP8CViUo0vOk4lAtm80G0JWl8&amp;smid=nytcore-ios-share&amp;referringSource=articleShare
https://www.vg.no/nyheter/i/EQzJOj/elever-tatt-i-chatgpt-juks-under-tentamen
https://openai.com/
https://bratgr.sharepoint.com/sites/TeknologirdetFelles/Delte%20dokumenter/BRAShare/Teknotrender%202023/selv
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence
https://www.euractiv.com/section/artificial-intelligence/news/ai-act-all-the-open-political-questions-in-the-european-parliament/
https://www.theverge.com/2023/1/17/23558516/ai-art-copyright-stable-diffusion-getty-images-lawsuit
https://www.theverge.com/2023/1/17/23558516/ai-art-copyright-stable-diffusion-getty-images-lawsuit
https://www.gettyimages.no/
https://stability.ai/
https://stablediffusionlitigation.com/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-12-15-9#KAPITTEL_1


Det offentlige rommet ommøbleres
Kinesiske TikTok redesigner sosiale medier, mens skapende 

kunstig intelligens inntar talerstolene. 
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Etablerte tjenester utfordres
Internett har blitt den grunnleggende infrastrukturen for ytrings- og informasjonsfriheten, slo
Ytringsfrihetskommisjonen fast i august 2022. Mer konkret har store amerikanske plattformer som
Meta og Google blitt vært bunnplankene for informasjon, kommunikasjon og meningsutveksling på
nett. 

Nå utfordres plattformselskapene fra flere hold. Flere nye EU-lover stiller krav til innsyn, ansvarlighet
og rettferdig konkurranse på nett, og datatilsynene i EU slo nylig fast at Meta ikke kan kreve at
brukerne må godta atferdsbasert reklame for å bruke Facebook og Instagram. I tillegg taper Meta 10
milliarder dollar i året på at Apple har gjort det mulig å velge bort sporing i apper – noe 96 prosent av
amerikanere takker nei til når de får valget. 

Samtidig har videotjenesten TikTok, eid av kinesiske ByteDance, fått en milliard brukere på
verdensbasis på rekordtid. Avanserte algoritmer styrer spredningen av kortformat-videoer, og på
TikTok kan hvem som helst gå viralt. I Norge er TikTok nå den mest populære appen blant 18-29-
åringer, foran både Facebook, Instagram og YouTube. For mange unge fungerer TikTok som den
viktigste kilden til både nyheter og søk.

Kunstig intelligens fyller rommet
En annen omveltning for plattformselskapene er generativ kunstig intelligens. Den raske veksten til
ChatGPT viser hvordan dialog-baserte samtaler mellom menneske og maskin kan utfordre
tradisjonelle søkemotorer, og fikk Google til å erklære kode rød. 

Utviklingen gjør at stadig mer kunstig generert innhold kan persontilpasses og ligne på noe mennesker
ville laget eller sagt. På Snapchat skal brukere få tilgang på sin egen persontilpassede chatbot, og nye
tjenester som Artifact bruker avansert tekstanalyse og algoritmer til å gi persontilpassede
nyhetsanbefalinger. Dette kan gi enklere tilgang på informasjon og kunnskap, men også bidra til å
stykke opp det offentlige rommet. 

Samtidig vil det bli både enklere og billigere å produsere propaganda, desinformasjon og falske
nyheter og innhold, som falske stemmer eller videoer av ekte personer. Det vil bli vanskeligere, om ikke
umulig, å vite om det er et menneske eller en maskin som står bak.   

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220701IPR34364/digital-services-landmark-rules-adopted-for-a-safer-open-online-environment
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220701IPR34364/digital-services-landmark-rules-adopted-for-a-safer-open-online-environment
https://teknologiradet.no/publication/ny-eu-lov-skal-gjore-internett-tryggere/
https://edpb.europa.eu/news/news/2023/facebook-and-instagram-decisions-important-impact-use-personal-data-behavioural_en
https://www.theguardian.com/technology/2023/feb/20/facebook-instagram-paid-for-signal-free-access-meta
https://arstechnica.com/gadgets/2021/05/96-of-us-users-opt-out-of-app-tracking-in-ios-14-5-analytics-find/
https://www.theguardian.com/technology/2022/oct/22/tiktok-history-rise-algorithm-misinformation
https://www.ipsos.com/nb-no/solutions/overview
https://www.medietilsynet.no/nyheter/aktuelt/de-fleste-barn-og-unge-far-med-seg-nyheter/
https://www.nytimes.com/2022/09/16/technology/gen-z-tiktok-search-engine.html
https://www.nytimes.com/2022/12/21/technology/ai-chatgpt-google-search.html
https://www.theverge.com/2023/2/27/23614959/snapchat-my-ai-chatbot-chatgpt-openai-plus-subscription
https://artifact.news/
https://fortune.com/2023/01/24/chatgpt-open-ai-online-propaganda/
https://www.nytimes.com/2023/02/07/technology/artificial-intelligence-training-deepfake.html


Spørsmål for 2023

Innen 2026 kan 90 prosent av innholdet på nett være maskinskapt. Kunstige mennesker med ferdig programmerte
meninger om viktige samfunnsspørsmål kan oversvømme den offentlige debatten. EU foreslår nye krav til merking av
bilder, lyd og video som er kunstig generert. Et annet alternativ kan være mer merking av menneskeskapt innhold. 

Skal vi vannmerke
mennesker eller
maskiner på nett?

Da Elon Musk kjøpte Twitter ble spillereglene til debattplattformen endret over natten. Hets og mengden falskt innhold
økte, og utestengte brukere fikk komme tilbake. Nå har EU vedtatt Digital Services Act, som vil bli norsk lov. Heretter
må selskaper som Twitter, Meta, TikTok og Google være åpne om hvordan de sprer, fjerner og anbefaler innhold. 

Etter loven skal Norge utpeke varslere som selskapene må prioritere klager fra, og regjeringen kan i tillegg utrede
supplerende tiltak. Ytringsfrihetskommisjonen har foreslått krav om mer innsyn i hvordan plattformene modererer
norskspråklig innhold, og Stortinget har bedt regjeringen utrede om Norge kan forby atferdsbasert markedsføring på
nett. 

Hvordan kan Norge
følge opp EUs
internettlov?

Under Digital Services Act må også TikTok være mer åpne om hvordan algoritmene fungerer. Samtidig er TikToks
kinesiske moderselskap ByteDance pålagt å dele data med kinesiske myndigheter ved forespørsel. TikTok har selv
innrømmet at europeisk brukerdata har endt opp i Kina, og det er uvisst om algoritmene også brukes til å påvirke
nyhetsbildet og det offentlige ordskiftet i land som Norge. 

EU, Canada og USA har innført forbud mot appen på offentlige tjenestetelefoner, av frykt for spionasje og
datainnsamling, og kongressen i USA vurderer også et nasjonalt forbud. Selv insisterer TikTok på at brukerdataene er
trygge og ikke deles med kinesiske myndigheter.

Bør TikTok
spesialbehandles?

https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Europol_Innovation_Lab_Facing_Reality_Law_Enforcement_And_The_Challenge_Of_Deepfakes.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206
https://www.nytimes.com/2022/12/02/technology/twitter-hate-speech.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065&from=EN
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-9/id2924020/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2022-2023/inns-202223-100s/
https://www.theguardian.com/technology/2022/nov/02/tiktok-tells-european-users-its-staff-in-china-get-access-to-their-data
https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/european-commission-bans-tiktok-from-corporate-devices/
https://www.npr.org/2023/02/28/1160004862/citing-security-concerns-canada-bans-tiktok-on-government-devices
https://www.theguardian.com/technology/2022/dec/30/explainer-us-congress-tiktok-ban
https://www.forbes.com/sites/conormurray/2023/02/07/will-tiktok-be-banned-from-the-us-heres-where-it-stands/?sh=5b07cf813d2b
https://www.ft.com/content/c8903308-4da1-4a13-a50a-fe96bbf9b5a2


Du er ikke alene på hjemmekontoret
Digitale verktøy og hjemmekontor gir økt fleksibilitet og intelligente 

analyser, men små spioner følger med på lasset.
 



Fleksibilitet øker kontrollbehovet 
I januar ble en kanadisk kvinne dømt for «tidstyveri» fra sin tidligere arbeidsgiver. En programvare på PC-en hennes
viste at hun hadde krevd betaling for over 50 timer som hun ikke hadde jobbet, og lønnen for disse timene måtte
tilbakebetales.

Bruk av slik programvare for kontroll og analyse av de ansattes aktivitet har økt jevnt de siste årene. Under korona-
pandemien førte bruken av hjemmekontor til at etterspørselen eksploderte: i april 2020 økte den globale
etterspørselen med 108 prosent, sammenliknet med året før.

De mest invaderende verktøyene, såkalt «bossware», kan ta jevnlige bilder av skjermen til de ansatte. Noen bruker
også webkameraet til å ta bilde av de ansatte. På denne måten kan man kontrollere hvorvidt de ansatte sitter ved
PC-en og jobber, hvilke nettsider de er inne på, og hva de jobber med. En FAFO-undersøkelse fra 2019 viste at 59
prosent av de spurte visste om minst ett kontroll- og overvåkingssystem på arbeidsplassen. I Danmark opplever
over 60 prosent av ansatte overvåking på jobben.

Digitale verktøy med ny intelligens
Digitale arbeidsverktøy som Microsoft 365, Teams og systemer for HR, økonomi og administrasjon er svært utbredt i
mange bransjer. Systemene lagrer informasjon om alt brukerne foretar seg, som hvem de kommuniserer med, hvilke
dokumenter de jobber med, hvor aktive de er eller hvor lang tid de bruker på å åpne en e-post. Disse dataene kan
deretter brukes i ulike typer analyser.

Slike analyser har ofte som mål å øke produktiviteten, både for virksomheten og hver enkelt ansatt. Prioritering av
oppgaver, skjerming av tid for bedre konsentrasjon eller tips for bedre balanse mellom jobb og fritid er eksempler på
tiltak programvaren kan foreslå. 

Nye og mer avanserte former for kunstig intelligens åpner for langt flere muligheter for effektivisering i arbeidslivet.
En premium-versjon av Microsoft Teams, understøttet av GPT-3.5, ble nettopp lansert. Microsoft reklamerer med
transkribering og oversettelse av møter, automatisk identifisering og fordeling av oppgaver, og persontilpassede
høydepunkter fra møtene. Slik automatiseres en rekke kjedelige og tidskrevende oppgaver, og det kan også skape
bedre tilgjengelighet – for eksempel automatisk teksting av tale. Den enorme kapasiteten hos disse systemene gjør
at de kan bruke data og gjøre analyser på et detaljnivå et menneske aldri vil kunne matche. Det vil kunne gi god
støtte til ledere, men innebærer samtidig innsamling og analyse av hver eneste aktivitet, ord og handling fra de
ansatte.

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/12/canada-woman-time-theft-tracking-software
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e7e6f646-4694-11ec-89db-01aa75ed71a1
https://www.nytimes.com/interactive/2022/08/14/business/worker-productivity-tracking.html
https://www.nytimes.com/interactive/2022/08/14/business/worker-productivity-tracking.html
https://www.fafo.no/images/pub/2019/20718.pdf
https://www.information.dk/debat/2023/01/digitale-sladrehanke-ved-hvornaar-laeser-mails-holder-pause-paa-jobbet-stoppes?kupon=eyJpYXQiOjE2NzI3MzQ0MDAsInN1YiI6IjQ2MDg4Mjo3ODEzNDkifQ.zMG_4-TwCLJN-5EZKUL3hg
https://www.information.dk/debat/2023/01/digitale-sladrehanke-ved-hvornaar-laeser-mails-holder-pause-paa-jobbet-stoppes?kupon=eyJpYXQiOjE2NzI3MzQ0MDAsInN1YiI6IjQ2MDg4Mjo3ODEzNDkifQ.zMG_4-TwCLJN-5EZKUL3hg
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2023/02/01/microsoft-teams-premium-cut-costs-and-add-ai-powered-productivity/


Spørsmål for 2023

Norske arbeidstakere opplever høy grad av frihet og selvstendighet når det kommer til hvordan arbeidsoppgaver skal
løses. Samtidig har arbeidsgiver styringsrett til å organisere, fordele og kontrollere arbeidet. Produktivitetsanalyser vil i
utgangspunktet komme med et sett «regler» om hva som er god eller dårlig adferd, og kan derfor komme i konflikt med
de ansattes selvstendighet. For eksempel vil fleksibel arbeidstid være positivt for de ansatte, men tolkes som noe
negativt av systemet. Stadige påminnelser fra systemet, vil kunne skape irritasjon eller motstand fra de ansatte.

Trumfer
styringsretten de
ansattes
selvstendighet?

Kunstig intelligens kan fordele og kontrollere arbeidsoppgaver, gi tilbakemelding på utført arbeid til de ansatte, og
vurdere de ansatte eller avdelingens produktivitet og innsats. Alt dette er oppgaver som typisk har vært utført av en
mellomleder. Automatisering av lederoppgaver vil påvirke strukturer for beslutninger og ansvar. Vil systemene være
beslutningsstøtte for lederen eller erstatte henne?

Hvor går grensen
mellom beslutning og
beslutningsstøtte?

I Norge er det strengt regulert hvilke kontrolltiltak en arbeidsgiver kan ta i bruk på arbeidsplassen, enten det er
overvåkingskameraer eller innsyn i en ansatts internetthistorikk eller e-post. Nye digitale verktøy gjør det imidlertid
vanskelig å trekke skillelinjene mellom kontrolltiltak og arbeidsverktøy. 

På grunn av det skjeve maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er det vanskelig å basere datainnsamling
på samtykke. Finland har vedtatt en egen personvernlov for arbeidslivet, som sikrer at minimalt med
personopplysninger samles inn. Loven stiller også krav om informasjon til de ansatte. 

Trenger vi en
personvernlov for
arbeidslivet?

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2021-9/id2862895/?ch=3#kap4-1-2
https://tem.fi/en/protection-of-privacy-at-work


Industri blir sikkerhetspolitikk
Krig, pandemi og klimaendringer ryster verdensøkonomien 

– men gir et kraftig comeback for industripolitikken



Teknologisk våpenkappløp
Mikrobrikken NVIDIA H100 er en teknologisk bragd. 80 milliarder transistorer er gravert inn på en flate
litt større enn en 20-kroning. Brikken er designet i USA, men den eneste fabrikken i verden som kan
produsere den befinner seg i Taiwan, bare 160 kilometer sørøst for Kina.

Likevel er ikke NVIDIA H100 tilgjengelig for kinesiske selskaper. I september 2022 vedtok et
tverrpolitisk flertall i den amerikanske kongressen CHIPS and Science Act, som begrenser eksport av
avanserte mikrobrikker med amerikansk design eller komponenter. En begrunnelse er at teknologien
også kan brukes til militære formål som hypersoniske missiler.

Restriksjonene handler også om rivaliseringen mellom USA og Kina. De skal bremse Kinas utvikling av
kunstig intelligens, selvkjørende biler og legemidler. Kina er verdens største teknologieksportør, men
ligger mange år unna hjemmeproduksjon av avanserte mikrobrikker.

Nettopp hjemflytting av avansert teknologi-industri er et siktemål for USA så vel som EU. På begge
sider av Atlanteren tilbys det nå store subsidier til utvikling og produksjon av avanserte mikrobrikker. 

Grønn beredskapspolitikk
Dette blekner imidlertid mot Biden-administrasjonens andre store industripolitiske initiativ. Med
Inflation Reduction Act (IRA) vil USA både fremme egen industri og redde klimaet ett grep.

I løpet av en tiårsperiode skal energisikkerhet, grønn teknologi og klimatilpasning stimuleres med
subsidier og ikke minst skattelette på 369 milliarder dollar. Nye vindturbiner, solceller, batterier, el-biler
og hydrogenteknologi, skal både gi kraftig reduksjon av amerikanske klimautslipp innen 2030, og nye
arbeidsplasser i rustbeltet. For eksempel er det krav til at 40 prosent av batteri-råvarer er amerikanske.

IRA har likevel skapt bekymring i EU og Norge, ettersom den kan føre til grønn investeringslekkasje til
USA. EU-kommisjonen har derfor kommet på banen med en Green Deal Industrial Plan som skal
tilpasse regelverket for statsstøtte, heve kompetansen og sikre mer finansiering. 

Dette kommer i tillegg til REPowerEU-planen for energisikkerhet og produksjon av fornybar energi. EU
har en målsetning om strategisk autonomi, der blant annet sjeldne jordmineraler, batterier og
datateknologi er pekt ut som viktige for selvforsyning.

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-hopper-architecture-the-next-generation-of-accelerated-computing
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/
https://www.morgenbladet.no/aktuelt/2023/01/27/det-nye-vapenkapplopet-bittesma-databrikker-med-storpolitisk-betydning/
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5376
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_510
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en
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Bidens støttepakke gir skattelette, finansiering, lån og forskningsmidler til grønne teknologier som også Norge satser på – som
havvind, karbonfangst, hydrogen, batterier, grønn skipsfart og solceller. De sterke insentivene er store, lovfestet, har et
tiårsperspektiv og er til dels ubyråkratiske. 

Dette gir på den ene siden en pågående risiko for investeringslekkasje fra Norge, men også større handlingsrom for norsk
industripolitikk dersom EU letter på statsstøttereglene. Samtidig kan proteksjonisme favorisere de største landene, og subsidier
øke risikoen for feilinvesteringer. 

Skal Norge gire opp
den grønne
teknologipolitikken?

I en tid med geopolitisk frakopling møter den grønne omstillingen en utfordring: Kina leverer 90 prosent av verdens sjeldne
jordmineraler. Disse er sentrale for elektrifiseringen. I EUs målsetning om strategisk autonomi, er nettopp slike mineraler pekt ut
som viktige for selvforsyning

Både Fensfeltet i Telemark og et nyoppdaget felt i Kiruna i Sverige er blant Europas største forekomster av slike mineraler, og kan
bli globale leverandører i flere tiår. Det er også funnet havbunnsmineraler på norsk sokkel i Nordsjøen.

Men gruvedrift medfører naturinngrep både der den drives og der restmassene blir deponert. Utvinningen kan gå utover andre
naturressurser, urfolk og eiendommer. Stortinget har bedt regjeringen om en mineralstrategi, som kommer våren 2023. En viktig
målsetning vil være å kombinere et hurtigspor for mineralaktivitet med FNs bærekraftsmål.

Trenger Norge et
hurtigspor for
strategiske mineraler?

CHIPS Act og nyordet friendshoring er et tydelig uttrykk for at sikkerhetspolitikk definerer stadig flere områder av økonomien.
Ifølge e-tjenesten forsøker Kina å utnytte norske forsknings- og utviklingsmiljøer for å øke sin egen militære evne. 

Samtidig er Kina Norges fjerde største samarbeidspartner innen forskning, og rundt 150 norske bedrifter har kontorer i Kina. EUs
investeringsavtale med Kina er lagt på is, mens Norge fortsatt forhandler om en frihandelsavtale. Dersom Kinas adgang til EU blir
begrenset, kan Norge bli interessant som en inngang til EUs indre marked gjennom EØS-avtalen og nordøstpassasjen. 

Hvor mye skal
frakobles?

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/12/Inflation-Reduction-Act-Guidebook.pdf
https://www.nrk.no/nordland/lkab-med-gigantfunn-av-ree-mineraler_-kan-utkonkurrere-kina-og-russland-1.16258299
https://www.npd.no/fakta/havbunnsmineraler/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/naringsministeren-varsler-hurtigspor-for-mineralvirksomhet-i-norge/id2952936/
https://www.nytimes.com/2022/11/18/business/friendshoring-jargon-business.html
https://www.etterretningstjenesten.no/publikasjoner/fokus/innhold/Kina
https://www.forskerforum.no/kina-er-fjerde-storste-partner-i-norsk-forskningssamarbeid/
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2018/suksessikina/
https://www.altinget.no/statsradensvarer/7946


Forbrukerne tar kraften i egne hender
Den europeiske energikrisen har gitt høye og uforutsigbare strømpriser. 

Kan de tusen hjem bli til en mengde kraftverk?



Lokal strømproduksjon vokser
Fra 2019 til 2022 ble antallet plusskunder i Norge seksdoblet. En plusskunde bidrar til strømnettet med
egenprodusert strøm fra solkraft, vind og vann. En enebolig med solceller produserer i gjennomsnitt
halvparten av normalt strømforbruk, og det tekniske potensialet er 27 prosent av Norges totale
strømforbruk i 2021 – uten å bygge ut natur eller store kraftoverføringsmaster.

Lokal strømproduksjon er aktuelt for flere enn privatpersoner. Stadig flere bedrifter bruker taket for å
være mer selvforsynte med strøm, og prisen per installerte watt solceller er i dag omtrent 1/20 av
prisen for 15 år siden. Batteriprisene har også falt drastisk i senere år, med god drahjelp av elbiler, noe
som gjør at lagring av strøm blir mer lønnsomt. Kunstig intelligens og digitalisering er også en viktig
driver, blant annet for å beregne plassering av solcellepaneler og styre strømforbruket.

I dag kan kun enkeltstående husholdninger være plusskunder. Regjeringen har foreslått at flere
husholdninger på samme adresse (fortrinnsvis boligblokker) skal kunne dele strøm.

Ifølge Energikommisjonen vil Norge trenge å produsere 25 prosent mer strøm innen 2030, samt
effektivisere forbruket drastisk. Bolig- og næringsbygg vil spille en viktig rolle både for økt produksjon
og effektivisering.

Batterier og styring kan avlaste et presset strømnett
Dagens strømnett har kapasitet til å betjene topplasttimen – den kaldeste timen i året, hvor
strømforbruket er høyest. Strømnettutvalget anbefaler mer lokal produksjon og lagring for å redusere
belastingen. På denne måten kan dyre nett-utbygginger unngås eller utsettes.

Solcellepaneler produserer strøm om dagen, mens strømforbruket er høyest om kvelden. Strøm fra
vind er også variabel. Batterier kan brukes til å mellomlagre strøm for å jevne ut produksjons- og
forbrukstopper. Lagring kan også skje i virtuelle batterier, hvor plusskunder distribuerer
overskuddsstrøm eksternt, for eksempel til varmtvannsproduksjon hos naboen.

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/publikasjoner-og-data/statistikk/statistikk-over-sluttbrukermarkedet/plusskundestatistikk/
https://www.elvia.no/smart-forbruk/forbruk-og-sparing/normalt-stromforbruk/
https://www.multiconsult.no/assets/220815-markedsrapport-solenergiklyngen-final-.pdf
https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/statistikk/elektrisitet/artikler/rekordhoyt-stromforbruk-i-fjor
https://www.rema.no/nyheter/nye-solcelletak-i-trondheim-og-bergen/
https://ourworldindata.org/grapher/solar-pv-prices?yScale=log&time=1996..latest
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-6/id2918464/?ch=1
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Energikommisjonen mener det må vurderes å innføre krav om andel egenproduksjon av energi i nye bygg. EU-kommisjonen
har allerede planer om krav til installering av solceller på alle eksisterende bygg over 250 kvm i offentlig sektor og næringsliv
innen 2027 og alle nye boligbygg fra 2029. Dersom Norge skal bidra til å nå et slikt mål, kreves det snarlig innsats og
endringer i regelverket.

Bør nybygg få krav
om
kraftproduksjon?

Balansen mellom insentiver til lokal produksjon og rettferdig fordeling er utfordrende. En stor vekst i plusskunder kan gi
negative økonomiske konsekvenser for ordinære kunder. 

I noen områder vil det kreves investeringer i økt nettkapasitet for å ta imot strøm fra plusskunder. Slike utbygginger dekkes
av nettleien, men plusskunder betaler en mindre andel av den, ettersom de kan bruke sin egen strøm. I tillegg til dette får
plusskundene støtte av Enova til innkjøp av solceller. Derfor har dagens plusskundeordning begrensninger, slik at for sterke
omfordelingsvirkninger unngås.

En ny ordning for nettleie kan derfor erstatte dagens ordning som er basert på forbruk. Det kan for eksempel innebære at
nettleien beregnes etter hvor stor kapasitet i nettet man legger beslag på, eller at det innføres innmatingstariffer. I tillegg kan
det vurderes hvorvidt borettslag også skal få Enova-støtte til innkjøp, slik at ordningene kan omfatte flere.

Trengs det tiltak for
å unngå
skjevfordeling?

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-3/id2961311/
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Alle illustrasjonene i rapporten er lagd av kunstig intelligens gjennom programmet Midjourney.
Kommandoer for bildene er listet opp under.

Side 3: "illustration of a group of robots attending an art class --ar 3:2"
Side 4: "photorealistic image of a student relaxing in an office chair, arms behind head, the computer writing independently"
Side 6: "cheerful drawing of a cozy town square, filled with people and robots, colorful, pixar, --ar 3:2"
Side 7: "a pencil drawing of a girl in front of a computer, chat room with avatars on the screen, colorful"
Side 9: "a circular collage of people working from home, digitalization, artificial intelligence --ar 3:2"
Side 10: "simple sketch of a man inside a bubble working on a laptop"
Side 12: "a 3D image of a globe factories, high tech, computer chips --ar 3:2"
Side 13: "sunny landscape, wind mills in the horizon, workers in front"
Side 15: "aerial photo of a neighbourhood, solar panels on roofs, electric cars, huge battries, electric wiring between houses --ar 3:2"
Side 16: "illustration of a house, electric car charging outside, power lines, batteries, botanical illustration"

http://www.teknologiradet.no/

