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Til deg som skal være deltaker på  
Online deliberativ meningsmåling om bruk av kunstig intelligens i forvaltningen 

 
 
Kjære deltaker         

Du har takket ja til å delta i en deliberativ meningsmåling lørdag 11. juni kl. 10-15. På dette 
arrangementet får du anledning til å diskutere bruk av kunstig intelligens i forvaltningen, sammen 
med om lag 200 andre innbyggere i Norge. Dere skal diskutere i mindre grupper og får anledning til å 
stille spørsmål dere lurer på til eksperter på temaet. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta i 
arrangementet. 

Arrangementet er en del av forskningsprosjektet «Public Fairness Perceptions of Algorithmic 
Governance», ledet av forskningsinstituttet NORCE.  

Hensikten med arrangementet er å finne ut hva innbyggerne i Norge mener om bruk av kunstig 
intelligens i forvaltningen etter at de har brukt tid på å tenke gjennom aktuelle tema og diskutert for- 
og motargumenter med andre. Arrangementet er online, og du vil i forkant av dagen få mer 
informasjon om hvordan du kommer inn på arrangementet.  

Før dagen vil du også få tilsendt en spørreundersøkelse om dette temaet, samt noen andre politiske 
saker. Det er viktig at du fyller ut denne undersøkelsen, da den er sentral for arrangementet. Du vil 
også få tilsendt et informasjonsmateriale som vi ønsker at du leser nøye igjennom før arrangementet 
som en forberedelse til aktuelle diskusjonstema som vil bli tatt opp lørdag 11. juni. 

Deltagere som gjennomfører alle deler av arrangementet vil bli honorert med 1000 skattefrie kroner 
som utbetales på konto.  

Etter arrangementet vil diskusjonene og svarene til deltakerne bli analysert og brukt i videre 
forskningsarbeid og til utforming av politikk. Alle svar du gir oss blir anonymisert og behandlet i 
samsvar med reglene for personvern.  

Vi håper og tror at du vil finne det både interessant og meningsfylt å delta i denne meningsmålingen. 
For generelle henvendelser, ta kontakt med prosjektmedarbeider Marie Louise Ljones på e-post: 
malj@norceresearch.no 

Andre kontaktpersoner i prosjektet er: 
Prosjektleder Sveinung Arnesen (NORCE), e-post: sarn@norceresearch.no 
Prosjektleder Gisle Andersen (NORCE), e-post: gian@norceresearch.no 
Personvernombud i NORCE, e-post: personvernombud@norceresearch.no 
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