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FORORD
Kommunerne har en stor ande l i, at Danmark i dag er internationalt i front med de n digita le
transformat ion af den offentlige forvaltning. Nye teknologier og en klog brug af de m er
med til at fastholde os som e n førende digital nation. Gennem brugen af teknologierne i
kommunens møde med borgere og virk somhe der bliver de k ommunale for valtninger hele
tiden klogere.
Med signaturprojektet ’Bedre match me llem ledige borgere og virk somheder’ har det netop
handlet om at gøre kommunerne og a ndre interesserede klogere på, hvad kunstig
intelligens er, og hva d det betyder for mødet mellem borge ren og de n kommunale
medarbejder.
Signaturprojektet har haft til formå l at skaffe indsigt og samtidig disk ute re og indsamle
overvejelser om etik og jura, inden kommuner ne træder ud i et nyt k ommunalt landskab
med brugen af k unstig intelligens.
Der er enighed om, at de nye teknologier, her under kunstig intellige ns, er nogle af de
værktøjer, kommunerne er forpligt et til at anvende for fortsat at kunne leve op til
borgerne s og virk somhederne s ønsker og f orv entninger til serviceniv eauet i kommunerne .
Projektgruppen med de ltagere fra Sy ddjur s Kommune og Københavns Kommune har
sammen med en række øvrige deltagerk ommun erne i signaturprojektet haft fokus på at
understøtte de ledige borgere i deres j obsøgningspr oce s. ’Hvor dan kan vi me d brug af
kunstig intelligens understøtte den proces, hv or bor gerne finder den virksomhed, hvor de
tænker ’her vil je g ger ne være’, og v irk somhe den omvendt siger ’dig vil vi gerne have’?
Det har projektet afdæ kket gennem udvik lingen af en række mock up s, der er testet med
borgere og k ommunale medarbejdere.
Viden og erfaringer er samlet i nærværende hvidbog i form af de k onkret opsamlede
pointer og analy ser fra projektperioden , og det er håbet , at hvidbogens anbefalinger kan
anvendes , når a ndre af landets kommune r overvejer at arbejde med k unstig intelligens
enten på be skæftige lse sområ det eller på andr e af de kommunale fagområder.
God fornøje lse!
Projektgruppen
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EXECUTIVE SUMMARY
Med denne hvidbog om signaturpr ojekt et ’Bedre match mellem ledige borgere og
virksomheder’ ønsker de to ansvar lige kommuner, Københavns Kommune og Sy ddjur s
Kommune , at bidrage til den f orsatte afsø gning af mulighed erne og
opmærk somhedspunkt erne ved brugen af kunstig intelligens i den of fentlig e f orvaltning.
Det signaturprojekt, de r ligger ba g denne hvidbog, har haft til f ormål at give et bud på,
hvad der skal t il , f or at kunstig intelligens kan skabe værdi i den k om munale
sagsbehandling – med udga ngspunkt i j obmatch mellem en ledig bor ger og e n virk somhed.
Hvidbogen er opbygget såle des, at v i læ gger ud med et metodeaf snit, herefter følger et
analy seafsnit, en beskr ivelse af de udv iklede mockups og en af slutte nde per spektivering ,
der er ment som inspiration til videre overvejelser. Hvert afsnit afsluttes med en række
anbefalinger til lignende projekter med kunstig intelligens. Da projek tet har handlet om
betydningen af bruge n af kunstig intellige ns i det borgernære mø de og ikke har haft som
mål at k ode en løsning, består anbefalingerne af en rækk e metodiske og analytiske valg og
overvejelser i f orbindelse med f orarbejdet til kodninge n .
Tæt involvering
I arbejdet med at designe og udvik le it -lø sninger er brugerinvolver ing en absolut
nødvendighed f or at minimere udf ordringer i e n eventuel senere implementering. Projektet
har været i tæt dialog med både bor gere og medarbejdere på de k ommunale j obcentre i
alle faserne af projekte t. Brugerinv olveringen har også haft den f or del, at
gennemsigtheden i løsningernes opby gning og de resultater, der kommer ud af løsningerne,
forhåbentligt er blevet øget. En tæt involvering giver mulighe d for at få drøftet mange
spørgsmål, der eller s ik ke ville være blevet belyst. Analyser, ideer og selve løsningen er
blevet testet og justeret mange gange underv ejs i proce ssen, når v i i projektgruppen har
haft kontakt med bor gere eller medarbej dere.
Fire benspænd for at undgå ’flyven de biler’
Som et metodemæssigt værktøj til at understø tte at løsnin ge n var re alistisk og så vidt
muligt undgik en række typiske k unstig intelligens -relaterede faldgru ber (fx bias, opfinde
nye data mv.), har pr oj ektet opstillet en række ’benspænd’ .
De fire benspænd , som projektet skulle overholde , var: 1: Ingen nye arbejd sgange, 2: Ingen
nye data, 3: Ingen Blacklist eller Whitelist og 4: Begrænset feedback .
Med de fire be nspæ nd sikrer projektet, at de udvikle de løsningsdesigns er umiddelbart
impleme ntering sparat e , såfremt der er kommuner eller leverandører, der har mod på at
kode en løsning.
Fem dat aetiske principper
I arbejdet med ana lyse n har pr ojektgruppen i samarbe jde med datae tisk ekspert Birgitte
Kofod Olse n fra Carve Consulting opstillet fe m dataet iske princippe r. De dataetiske
principper kan følge s slavisk, men d e bør i bund og grund tænkes med ind som et
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bagvedliggende sæt af overvejelser i al it - udvikling og - implementering. De fem dataetiske
principper er:
1: Mennesket i centrum
2. Individuel datakontr ol
3. Gennemskue lighed
4. Ansvarlighed
5. Ligeværdighe d
Skit se til løsninger i form af mockups
På baggrund af de data etiske principper , metodespørgsmål og analyser udarbejdede
projektgruppen tre mockups. E n til match (kaldet JobSwipe), en t il markedsoverblik og e n
til CV-hjæ lp. De vigt igste pointer er, at data skal findes og være tilgængelige i sy stemerne.
Data skal helst være i struktureret form, og lø sningen må ikke være afhængig af uoff icielle
data (kvalitative, uregistrerede data , fx i form af dialog me llem sagsbehandlere). Endelig
skal data præ senteres i et bru gervenligt og funktione lt interface . Med det for øje har v i
testet alle tre mockups med bor gere og medar bejdere i work shops.
Et bud på næste skridt…
Projektgruppen bag hvidbogen har med disse anbefalinger også lavet fem helt konkrete
udviklingstrin til udv ik lingen af it - løsninger med kunstig intelligens . Det er ikke trin, vi har
testet i projektet, men er efter vores vurdering en oplagt måde at ar bejde videre på .
Trinene beskrives sidst i hvidbogen og er 1: E kspertmode l, 2: Adfær dsmodel, 3: Prædiktiv
model ( med en præ cisionsscore), 4: Netværksanaly semodel og 5: Reinforcement -le arning.
Dermed peger hv idbogen på en f arbar vej f or andre offent lige it -proj ekter.
Det er vores forhå bning, at andre ved at lade sig inspirere af vores projekts erfaringer og
anbefalinger vil k omme endnu bedre fra start med at skabe værdi med kunstig intellige ns.
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LÆSEVEJLEDNING
Denne hvidbog er hovedleverancen f or signat urprojektet ’Bedre mat ch mellem le dige
borgere og virk somheder ’. Projektet blev gennemført fra februar 2020 til m arts 20 21 i
samarbe jde mellem Be skæftige lse s - og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune
og Syddj urs K ommune med ekstern bistand fr a Carve Consulting.
Hvidbogen er tænkt som en inspirationsk ilde til projekt ledere og beslutningstagere i
kommuner og a ndre off entlige orga nisationer, der påtænker at udvikle en kunstig
intelligens-lø sning. Vor es ambition med hvidbogen er, at de n skal giv e anledning til
overvejelser og drøftelser samt bidra ge til at kvalif icere projektplaner i kommuner og
organisationer, d er sk a l til at ar bejde med kunstig intelligens . Helt konkret håber vi, at
vores anbefalinger så v idt muligt vil blive fulgt i komme nde kunstig intelligens - projekter.
Samtidig v il v i også gør e opmærk som på, at hvidbogen ikke er ment som en Ikea -vejledning
a la ’ Sådan arbe jder du med kunstig intelligens ’. Dertil er sådanne pr ojekter for
eksplorativ e, og det er en af bogens absolutte hovedpointer, at ethve rt projekt er baseret
på den k onkrete konte kst af arbej dsgange, pr ocesser, kultur og data , hvilket på mang e
måder gør ethvert proj ekt speci e lt.
Hvidbogen indeholder f em afsnit :
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•

Baggrund
Afsnittet opridser de politiske vis ioner bag signaturpr ojekterne , her under kort om
formålet med Digitalise ringspa gten fra 2019. Desuden beskrive s formålet med
projektet og leverance rne . Afsnittet kan med fordel læ ses, såfremt man sø ger et
opsummerende overblik over det fælle s offentlige arbe jde med k unstig intelligens .

•

Metode
I metodeaf snittet bliver projektgruppens tilgang til dataindsamlingen og projektets
forskellige fa ser genne mgået. Af snittet beskriver desuden f ire benspænd, der vil
kunne a nvendes , så fremt man ønsker at kvalificere egne it -projekter , der baserer sig
på kun stig intelligens eller beslægtede teknologier .

•

Analyse
I dette afsnit afdække s hvidboge ns hovedpointer . Her argumenteres sålede s for det
afgørende i at gennemf øre en kortlægning af området , ligesom der ar gumentere s f or
det nødvendige i at se på data – både de officielle data fra sy stemerne og de
kvalitative data i for m af fx kommunikation mellem medarbejde re om konkrete
arbejdsgiver e og borge re. Hovedargumentet er, at man er nød t til at udarbejde e n
grundig ana lyse f or at kunne de signe en levedygtig løsning , der baser e r sig på
kunstig intelligens.

•

Mockups, de tre løsninger
I afsnittet sandsynliggø r vi med udgangspunkt i tre mockups , der er testet sammen
med bor gere og medar bejdere , at projektets formål om at undersø ge , om der k an

tilføres værdi til arbej det med at matche le dige borgere med jobå bninger , kan nå s
ved at anvende kunstig intelligens i kommune rnes jobcentre . De tre mockups er k ort
beskrevet med udva lgt e screendumps . På Sy ddjurs K ommunes hjemmeside k an de tre
mockups ses i en f orkla rende video , der genne mgår funktional iteterne. Link:
https://www.syddjur s.dk/noindex/clickable -w ireframes
•
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Perspektiv ering
Dette afsnit kan med f ordel læ ses, såfremt man ønsker at ar bejde med kunstig
intelligens og udvikling af prædikt ive mode ller . Afsnittet indeholder e n fem-trins
udviklingsmode l , som projekt gruppen har udar bejdet for at komme videre fra
mockup til leve dygtig løsning.

Kapitel 1

BAGGRUND
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BAGGRUND
Digitaliseringspagte n
I marts 2019 indgik KL, Danske Re gioner og de n daværende reger ing en aftale om at
fastholde og nytænke det fællesoffe ntlige samarbejde om digitalisering. Med
økonomiaftalerne f or 2020 bl ev aftalen, kald e t Digitaliseringspagten, bekræftet af alle
parterne. Initiativerne i Digitaliseringspagten er i store træk blevet v idereført af den
nuværende regering.
Formålet med D igita liseringspa gten er blandt andet at skabe varige f orbedringer af de n
digitale servic e til bor gere og virk somheder i Danmark , men også at fastholde Danmark s
position som en af de internationa lt førende digitale nationer .
Med en lang række initiativer med fokus på styrket digitaliser ing og med oprettelsen af en
national investeringsf ond, ’I nvesteringsf onde n for nye teknologier og digitale
velfærdsløsninger ’, målrettet kommuner og re gioner, blev det muligt at sætte skub i
anvendelsen af kunstig intelligens i den borge rnære forvaltning.
For hurtigt at få opby gget konkrete erfaringer i anvendelse af kunstig intelligens er der
derfor blevet oprettet en række signaturpr oje kter i den offent lige se ktor – regioner og
kommuner. Signa turpr ojekterne har til formål at afprøve teknologie r, der bygger på kunstig
intelligens på en række forvaltningsmæ ssige områder. Specif ikt er de t områder, hv or det
bliver vurderet, at der er et potentiale for at øge både kvaliteten og produktiv iteten i
offentlige kerneopgave r, men hvor der i dag e r få konkrete erfaringe r med kunstig
intelligens.
Erfaringerne fra signaturpr ojekterne i de delt agende regioner og kommuner skal blandt
andet bidrage til at modne løsninger, der kan bruges i he le landet. Er faringerne skal
dokume nteres og sa mles , og nærværende hv idbog er således dette konkrete
signaturprojekts bidra g.
Signaturprojek tet ’Bedre match mellem ledige borge re og virksomhe der’
Ambitionen med signaturprojektet ’Bedre mat ch mellem le dige bor gere og virk somheder ’
var at undersøge, om k unstig intelligens kan understøtte de kommunale jobcentre med at
matche ledige borgere med virksomhe der nes j obåbninger (ube satte stillinger).
Tanken var , at en kunstig intelligens -lø sning v il kunne under støtte sagsbe han dlerens
faglige vurder ing ved a t matche både f aglige og per sonlige kompetencer fra den ledige
borgers CV med k ompe tencekrav i akt uelle stillingsopslag i eksempelvis et givent geografisk
område.
Derudover vil algoritmer og ma chine learning i de faglige it -løsninge r sandsynligvis
medvirke til at øge v idensgrundlaget i kommunerne og dermed under støtte de kommuna le
sagsbehandlere med a lternative jobfor slag i f x andre brancher, andr e jobfunktioner o g
lignende alternativer til dem, som er i det nuværende fokus for bor gerens jobsøgning.

10

Kunstig intelligens vil således også potentielt kunne medv irke til at udvide borgerens
perspektiver på m ulige jobs.

Projektets f ormål og l everanc er
Projektbeskrivelsen, de r lå til grund for projek tgruppens arbej de , er f ormuleret således:
Signaturprojektet ‘Bedre match mellem ledige borge re og virksomhe der’ sk al unde rsøge,
hvordan ’det go de match ’ mellem le d ige borgere og virksomhe der k an blive styrket ve d at
anvende tekno logier, der bre dt bliver betegne t som kunstig inte lligens og betydningen af
denne anve nde lse .
Som det fremgår , var v ores opgave at vurdere , hvorvidt k unstig intelligens kan sk abe værdi
på det kommunale j obmatch -område og i bek ræftende fald hv or og hvordan . Vore s
erfaringer har v ist – og det er denne hvidbogs overordnede pointe – at det er en god og
nødvendig inve stering at gå gr undigt til værk s, før man be gynder at k ode en lø sning .
Udover denne hvidbog var projektets hovedle verancer at udarbej de tre ’Proof of Concept ’
(POC). Det vil sige, at vi har udarbej det modeller af digitale løsninger – eller mockups , som
vi kalder dem i hvidbogen – i form af ’clickable wireframe s’. En click able wireframe er en
visualisering af brugerf laden , og den inkluder er en række af de ønsk ede funktionaliteter.
Hermed har projektet sandsy nliggjort, at man kan udarbejde en ’virk elig’ løsning, og
dermed givet et realist isk bud på, hv ordan løsningen vil kunne funge re i p raksis.
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Kapitel 2

METODE
12

METODE
Herunder gennemgår vi projektets metode . Formålet er at fortælle om de specif ikke
metodiske valg, vi har truffet , samt hvilke delleverancer eller pr ojek taktiviteter , vi finder
afgørende for at kunne arbejde med kunstig intelligens.

Den overordnede projektplan
Vi afvik lede p rojektet over tre faser i løbet af 2020. Faserne var adskilt af et
beslutningsmøde, som gav styregruppen mulighed for at tilrette projektets mål og retning.
Vi opleve de, at fa seinddelingen og mulighe d e n for at re scope projek tet var afgørende, fordi
kunstig intelligens -pr oj ekter i udga ngspunkt et er eksplorative: Man bliver klogere
undervejs, og derfor sk al en styregruppe have eksplicit mulighed for at justere undervej s .
Det har en styregruppe selvfølge lig alt id, me n overvejelsen er særlig vigtig i kunstig
intelligens-pr ojekter netop pga. de n eksplor ative karakter , hvor man afdækker, hvad der
reelt er muligt . Hver fa se har de sude n været karakteriseret ved en af talt leverance, som
styregruppen har godk endt på be slutni ngsmø det .

Faserne var karakterise ret ved følgende:
•

FASE 1. AFDÆKNING - BLUEPRINT

Etablering af overblik over overordne de workf low og arbe jdsgange . Fasen havde to
hovedleverancer : For det første e t ’blueprint ’ i form af en overor dnet proce sbeskr ivelse
med en be skrivelse af området s relevante arbejdsgange , dataanvendelse og udfordr inger.
For det andet en række spørgsmål, som en kunstig intelligens - løsning skulle kunne sv are på
13

for at skabe værdi f or området . Spørgsmålene blev formuleret gennem interview s med og
observation af medarbejderne og efterfølgende kvalif iceret af medarbejdere fra en række
kommuner.

•

FASE 2: UDVIKLING OG TRYKPRØVNING – CLICKABLE WIREFRAMES

På baggrund af det styr egruppe godke ndte blueprint samt styregruppens valg af e mner,
udvikle de projekt gruppen tre mockups i form af ’clickable wireframes ’. De tre mockup s,
som bliver gennemgået senere i de nne hvidbog, er :
o Jobmatch: Selve arbejdsga ngen, hvor et CV og en jobåbning matche s
o Markedsoverblik: Hjæ lp til j obce ntrene til at forudse bevægelser på
arbejdsmarkedet
o CV-hjælp: Kunstig intellige ns til at udarbejde (borgeren) og vurdere
(sagsbehandleren) et CV .
•

FASE 3: OPSAMLING OG LÆRING – HVIDBOG

Projektgruppen ana lyserede input fra w orkshoppe rne og skrev denne hvidbog, som er
projektets hovedl evera nce.
Det var et ganske k ort oprids af f aserne . Nede nfor følger en gennemgang af nogle
afgørende elementer i projektets metode .

Afgørende metodevalg
Bred indsamling af dat a
Projektets udga ngspunkt har været, at det er afgørende for en god leverance (i vores
tilfælde de tre mock u p s, men det gælder måske i endnu højere grad for en kørende kunstig
intelligens-lø sning) at indsa mle mange f orske llige typer data. Projekt ets metodiske valg i
forhold til dataindsamling var derfor følgende :
•
•

•
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Kortlægning af proc essen (jobmatch) fra start til slut . Dette var vigtigt for at forstå he le
den sammenhæ ng, som borgere og me darbejdere agerer i
Kortlægning af data f low. Her taler vi dels om de t ’officielle ’ dataf low, som man fx ka n
afdække ved at se ind i fagsy stemer og l igne nde, dels om de t ’uofficielle ’ dataf low, som
fx medarbej dere, der f ortæller om kulturen i en given v irksomhed, e n bor gers særlige
karakteristika e ller lignende. Den slags dataf low sker fx hen over skr ivebordet, via
telefonen eller ved kaf femaskinen
Anvendelse af flere f orskellige dataindsamlingsmetoder. Som en k onsekvens af vore s
tilgang til data ( officiel le og uoff icielle) har dataindsamlingen været karakteriseret ved
dels alminde lige interview s samt en ge nnemgang af og screenshots f ra systemer , de ls
observationer, dy bdeinterview s og f otos til dokumentatio n til afdækning af den
udøvede praksis, der k an være forske llig fra de beskrevne arbej dsgange.

Spørgsmål til at fok use re løsningen
Vi oplevede, at en k lar og ek splicit formulering af de spørgsmål, som en kunstig intellige ns løsning skulle give sv ar på, var af gørende af t o årsager . For det første hjalp de os til at
sikre, at vi havde f orst ået arbejdsgangen og de ns problematikker rigt igt, hvilket blev
bekræftet igennem me darbejderwork shopper ne. For det andet sikre de de, at en
videreudvik ling af den kunstige intelligens ville levere reel værdi – værdien ville he lt enkelt
bestå i at få besv aret spørgsmå lene.
På de tre områder, som dette projekt endte med at arbejde videre med , var spørgsmålene,
som e n kunstig intelligens-løsning skulle svare på , følge nde:

JobSwipe , match melle m CV og jobopslag: Kan vi med br ug af kunstig intelligens:
•
•
•

øge afga ngen?
forhindre tilbagefa ld?
øge matchsandsynlighe den?

Markedsove rblik: Kan v i med kunstig intellige ns skaffe v iden om:
•
•
•
•

hvilke
hvilke
hvilke
hvilke

j obå bninger vi har?
j obå bninger/trends der er på vej?
virk somheder vi skal kontakte?
br ancher v i sk al holde os fra p .t.?

CV-hjælp: Hvorda n kan kunstig intelligens hjæ lpe:
•
•

borgerne i deres CV - sk rivning, så deres kom petencer bliver mere sy nlige?
virksomhederne med a t udforme deres jobopslag, så de modtager be dre kandidater?

Metoden til f ormulering og test af spørgsmåle ne var enkel: Ud fra diverse dataindsamlinger
og k ortlægninger formulerede projektgruppe n en rækk e spørgsmål, som først blev testet
ved yderligere interview s og i f orbindelse me d workshop s. Testen bestod af et simpelt
spørgsmål: ’V ille det være en hjælp f or dig i dit arbe jde, hvis en kunstig intelligens -løsning
kunne besvare dette spørgsmål ?’

Bred i nvolvering – og f lere iterat ione r
I løbet af pr ojektet inv olvere de vi medarbejdere, ledere og borgere så vidt muligt , de ls f or
at indsamle data, og de ls , efterhånden som v ores ideer til mockups t og f orm , f or at teste
15

og j ustere. På den måde holdt vi snor i den pr aksis, hv or en løsning skulle k unne v irke , og
vi havde he le tiden mulighed for at teste, om vores tanker og lø sninger ville blive opfattet
som værdisk abende.

Fire benspænd fo r kunst ig intelligens
Et andet metodisk va lg blev t ruffet , da vi efter afdæ kning af pr ocesse r og data løb ind i det ,
vi i pr ojektet lidt kar ik ere t kaldte for ’flyvende biler - syndromet ’. Fly vende biler er vore s
navn for k unstig intelligens - ambitioner, der ly der super god e og spæ ndende, men som er
svære at realisere af den ene elle r a nden grund. Flyvende biler var derfor vores måde at
minde os selv om, at løsningen skulle k unne f ungere i den pr ocesmæ ssige, datamæssige,
dataetiske og GDPR -vir kelighed, k ommuner ne agerer i nu – se endvidere afsnit tet
’Dataetik’.
Vores f ire metodiske be nspænd, der som alt andet blev drøftet og te stet med
medarbejdere, var:
1. Ingen nye arbej dsgange: En løsning sk ulle stort set kunne fungere i kommunens
eksisterende arbejdsga nge. Dette er selvfølgel ig en illusion , da en kunstig
intelligens-lø sning naturligvis kommer til at ændre for ekse mpel måden en
medarbejder rå dgiver e n bor ger på. M en point en er, at vores mock up s ikke måtte
forudsætte radikale æ ndringer i hverken overordnede ar bejdsproce sser elle r
organiser ing. Det var v ores må de at sikre, at løsningen vi lle k unne anvendes bredt i
forskellige kommuner. Dette kan man sagtens udfordre ud fra en ambition om at
ville ’ disrupte’ område t . Vores ambition var at give et realistisk bud på , hvor dan
kunstig intelligens k a n skabe værdi – derfor dette benspænd.
2. Ingen nye data: V ores løsning måtte ikke f orudsætte nye data ud ove r den data, som
den kunstige intellige ns se lv skaber , fx ved at borgerne anvender den. Vores f orsla g
til en lø sning skulle de rfor leve af de data, de r allerede forek om i kommunens
systemer. Løsn ingen v ille selvfølgelig godt k unne kombinere data på nye måder eller
hente data ind fra a ndr e systemer , så længe det var GDPR -forsvarligt .
3. Ingen Blacklist eller Whitelist : Inge n Blacklist /Whitelist opstod som benspæ nd efter
dialoge n med systemle verandør erne. Her blev det tydeligt, at der bag mange
funktioner ligger en for m for prædef ineret liste , fx i f orm af en liste , der knytter
uddannelser og stillinger sammen e ller knytter forskellige jobfunkt ioner samme n og
definerer dem som ’ens’ (Whitelist). Eller en liste, der opstiller en mangel på
sammenhæng, fx at en kunstig intelligens -lø sning ikke skal matche X med Y
(Blacklist). I be gge tilf ælde er der tale om lister udarbejdet og vedligeholdt af
mennesker (leverandøren), og det giver et opmærksomhedspunkt i f orhold til , hvem
der er ansvarlig for de n faglige godkendelse og governance af sådanne lister.
4. Begrænset feedba ck : Mange af de applikatione r, der i dag anvender k unstig
intelligens, arbe jder med feedback fra brugerne med henblik på at styrke
sorteringe n og sø geresultatets værdi , fx i f orm af ’likes’ og/eller ’ dislikes’ . Vi k unne
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ikke forudsætte, at hve rken borgere eller medarbejderne ville bruge tid på at give
feedback på lø sningen. Vi var nødt til i et mindre omfang at indar bej de feedback i
flere af mo ckupperne, men forsø gte at gøre det på en måde, hvor de t gav
umiddelbart værdi for den enkelte bruger.

ANBEFALINGER
•

•

•

•

•

•
•
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Projekter , der arbejder med kunstig intelligens -løsninger , kræver iterationer og
tilretninger . Lad det af spejle sig tydeligt i projektplanen, så det er meget klart for
en styregruppe, hvad de tager stilling til, hvad de godkender , og hvad de skal
beslutte ift. næste skridt . Og også så de har mulighed for at stopp e et projekt, hvis
det viser sig, at der ikk e kan sk abes værdi ved hj ælp af kunstig intelligens
Kortlæg hele proce sse n og f å styr på, hvilke funktioner der er involveret hvornår –
dels giver det uvurder lig viden for at f orstå området, dels viser det sig, a t der
måske er potentiale f or kunstig intelligens fle re eller andre s teder, end man som
udgangspunkt troede
Brug procesk ortlægning til at f å styr på dataflowet i sy stemerne og brug kvalitative
metoder til at af dække dataflowet mellem me darbejderne ved k af fe mask inen mv .
for at få et billede af a rbejdsgangene i prak sis
Foretag mange intervie ws og observ er arbejdsgange og adfærd i detaljen . Det er
afgørende for at komme til bund s på området og f orstå, hvordan kunstig intelligens
kan sk abe værdi
Definer spørgsmål, som den kunstige intelligens skal besvare f or at skabe værdi. O g
test spørgsmålene på r elevante interessenter (medarbejdere i f orske llige
funktioner, bor gere, le dere)
Involver bredt f or at få viden og test løbe nde analy ser og design
Vær bevidst om he nsigten med projektet: Skal det være realist isk inden for en
overskue lig tidsra mme, eller sk al det k omme med vilde ’disrupt ive’ ideer, hvor
risik oen er, at de er sv ære at omsætte til praksis?

Kapitel 3

Analyse
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ANALYSE
I dette afsnit kommer v i d ybere ned i de k onkr ete udfordringer og pointer , der fremkom ,
efterhånden som vi ge nnemførte analy sen. V i indleder med e t overblik over kortlægning en,
der leder os til e n drøftelse af data , datavurdering og analy sen af de forskellige typer af
data. Endelig af slutter vi ana lysen med en ræk ke overvejelser om dat aetik og en
beskrivelse af den udf ordring ved digital u dv ik ling, vi har kaldt ’work shopsyndromet’.

Kortlægning af j obmat ch -proc ess en
Arbejdet med at afdæk ke muligheder ne for hv or og hvordan man kan anvende kunstig
intelligens i sa gsbehandling, kræver af tre sammenhængende årsage r , at man etablerer et
fælles overblik over pr ocessen – generelt for stået som sags - og infor mationsflowet .
For det første sk al de f orskellige interessenter (fx sagsbe handlere og ledere) have en fælles
forståelse af, hvilke f unktioner der gør hvad i proce ssen, og hvilke data der bliver b rugt
hvornår. På den må de etableres e nighed om, hvad der ege ntligt fore går i sagsbe handlingen .
Med andre ord skal k or tlægningen sikre, at vi ta ler om det samme, når vi taler om
processe r og arbej dsga nge .
For det andet giver en kortlægning dermed et mere r ealistisk billede af udf ordringerne i
processen. Den k unst ige intelligens skal netop understøtte arbejdsgangene og løse et reelt
problem heri – fremf or proble mer, man tror, man har .
For det tredje skal den kunstige intelligens væ re en løsning, der kan f un gere konkret i
praksis. Procesk ortlægningen skal derfor sk abe overblik over , hvilke opgaver der løses
hvor, for at understøtte, at en digital lø sning rent faktisk kan funger e i virkelighede n.
Opmærksomhedspunkter og risici ved en kort lægning
Den generelle pointe e r, at et projekt skal tage højde for sit genstandsfelt, når man
vurderer behovet for k ortlægning: I et projekt på be skæftige lse sområdet i kommunerne
skal der tages højde f or, at kommunerne er meget forskellige i deres opgaveløsning. Helt
konkret stødte vi i k ortlægninge n af dette projekt ind i den udfor dring, at j obmatch processen var indrettet forskelligt hos hhv. Københavns Kommune og Syddj urs Kommune.
Projekt gruppen stod de rfor over for et valg: E nten skulle vi arbejde med forskellige
versioner a f den samme proces, eller også skulle vi k ortlægge på et tilstrækkeligt
overordnet nivea u, så alle de involverede kommuner kunne ge nkende sig se lv i
kortlægningen.
Projektet havde et eksplorativt for mål, så derfor søgte vi at tegne en proce s, som de
involverede k ommuner kunne se sig selv i. Som nævnt i metodeafsnittet fik vi bekræftet
dette i en række medar bejderworkshops me d deltagelse fra mange f orskellige kommuner.
Visualiseringen af processen ser så lede s ud:
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Vi valgte at have følge nde fok us, f ord i det er relevant for at etabler e overblik over
sagsgange og for stå da taflowet:
•

•

•
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Hvilke funktioner er involveret? Funktionerne , som fx ’ jobk onsule nt ’, har for skellige
navne i de forskellige k ommuner, og især i mindre kommuner er funktioner som
’rekrutteringspartner ’ og ’ jobk onsulent ’ slået samme n. Men opgaver ne løses i alle
de kommuner, vi har ta lt med.
Hvilke data sender de f orskellige funktioner til hinande n? Her har vi indtegnet det
overordnede he lt ’off icielle ’ dataflow. Det vil sige de data, funktione r ne udveksler
med hinande n gennem fagsy stemerne. I realit eten sender en de l af f unktionerne
herudover en masse ad hoc- inf ormation til hinanden. Dette har vi ikk e kortlagt i et
flow, me n det indgik i den beskr ivelse af arbe jdsgange , metoder og udfordringer , vi
afdækkede og efterfølgende drøftede i en ræk ke workshops. Der er naturligv is
forskel på, hvorda n det uofficielle dataf low sk er i hhv. større og m indre kommuner . I
mindre k ommuner har man for ek sempe l den luksus, at man kan over levere viden
hen over skr ivebordet. Det er svært i kommuner, hvor man sidder ge ograf isk adskilt.
Hvilke data a nvender f unktionerne? Ige n har kortlægningen fok us på ’officielle ’
datakilder, d et vil sige den viden, der er i syst e merne, dels fordi de uofficielle data
varierer fra kommune til k ommune, dels f ordi en løsning baseret på k unstig
intelligens netop kun har adgang t il de data, der er i systemerne , og ikke hvad en
sagsbehandler får at vide hen over skrivebordet om for ekse mpel e n borgers evne til

at møde tidligt, en che fs rå t one e ller andre ting , som de kommunale medarbejdere
kan opleve er vigtig e f or at ska be et match mellem en borger og e n j obåbning.

Rent analytisk var det en nødvendig omvej at kortlægge hele pr ocessen. Kun derved kunne
vi sikre, at vi hav de en forståelse f or de n sammenhæng, som en løsning skulle fungere i. Og
kun derved kunne vi af dække de konkrete udf ordringer og mulige områder for en kunstig
intelligens-lø sning. Som beskrevet i metode afsnittet blev det te understøttet af en række
spørgsmål, som en løsning skulle k unne besvar e.
Kortlægningen sa mmen med beskrivelserne af de proce smæssige udfordringer blev testet i
en række virtuelle wor kshops med sagsbehandlere fra deltager - og interessekommuner, og
alle kunne genkende deres egne arbe jdsopgaver i dokumentati onen.

ANBEFALINGER
•

•

•

Kortlæg processen på e t niveau, hv or alle de involverede kan genke nde deres
egne funkt ioner og arbej dsopgaver. Du skal ik ke bruge al din tid på at kortlægge i
detaljer, men dog nok til at sikre en f orståelse for områdets reelle udfordringer,
funktioner og arbejdsgange – det er dem, der skal udarbe jdes e n løsning til
Beskriv de udfordr inge r, som kendetegn er området. Udfordringerne afdækkes
vha. interviews og observationer og t jener til at sikre, at du har sat dig ind i
områdets reelle proble mer. Drøft din analy se af området med medar bejdere, der
arbejder med det pågæ ldende område f or at teste pointerne
Som v i nævnte i metodeafsnittet: Kortlæg det officielle dataflow og den off i cie lle
databrug. Den afdække r du i systemerne. Be sk riv også det uofficielle dataflow,
fordi det som udgangspunkt ikke kan anvendes af en digital løsning. Det er
vigtigt, at du i din a nalyse på de n måde er opmærksom på at skelne mellem ’teor i’
– altså sådan som medarbejderne umidde lbar t fortæller, at de arbej der – og
’praksis’ – altså sådan som medarbej derne reelt arbejder, inklusive den data de
reelt bruger. Det sidste afdækkes v ha. kv alitat ive metoder.

Data
Kortlægningen af sags - og dataflow som be skr eve t ovenfor kan give input til en nærmere
beskrivelse af de tilgængelige datakilder i pr ocesse n. Det er nødvendigt at gå i detalje r med
datakilderne, netop for di den kunstige intelligens er afhæ ng ig af dat akvaliteten for at
kunne fungere. Designet af den kun stige intellige ns afhænger derfor af en klar og realistisk
vurdering af de tilgængelige datakilder.
Herunder er en liste ov er de officielle datak ilder anvendt i j obmatch - processen:

21

Min Plan

• Personlig og f leksibel plan, som tager udgangspunkt i borgerens
aktuelle situation
• Samlet information om borgerens be skæftige lsesf orløb og den
fremadrettede indsats
• Min Pla n sk al bl.a. sikr e koordinering på tværs af fagpr ofessionelle
og på sigt også på tværs a f f orvaltninger og se ktorer .

Jobmål

• Borgerens jobmål er en del af Min Plan og skal tydeliggøre mål og
retning f or bor geren og vise , hvilke jobs bor geren står til rådighed
for
• Jobmål ka n være både kortsigtede og langsigtede og skal angive s ud
fra konkrete stillingsbe tegnelser
• Borgerne sk al definere 1 -3 realistiske jobmål, der kan skabe f okus
og motivation for bor geren
• Jobmålene skal så v idt muligt være rettet mod beskæftigelse inde n
for områ der, hvor der er behov for arbejdskr aft .

Jobnet CV

• Borgerens oplys ninger om erhvervserfaring og kompetencer
• Tegner et samlet b illede af, hvad bor geren kan tilbyde e n fremtidig
arbejdspla ds
• Ligger til grund f or rådgivninge n og udsøgningen af ledige borgere .

Joblog

• Et digita lt værktøj, hvor borgeren har pligt til at regis trere sin
jobsøgningsaktiv itet
• Understøtter de fagprofessione lles behov f or at have indblik i både
omfang og kva litet af den lediges jobsøgning
• Jobloggen danner grundlag for de n jobrettede samtale .

Jobordre

• Det stillingsopslag, der oprettes på baggrund af dialogen me d
virksomheden
• I jobordren beskrive s bl.a. den aktuelle stilling , samt de krav
arbejdsgiveren har til medarbejderens kvalifikationer
• Som udgangspunkt arbejdes der på , at en jobordre besættes af
kommunens ledige . Lyk kedes det ikke, kan de n sende s til andre
kommuner .

Ovenstående be skrive lse kan v irke indfor stået for udenf orstående, men den vigtige pointe
til inspiration er, at ma n ska l skabe overblik over de data, der anvendes af sagsbe handlerne
i det område, ma n påt ænker at udsætte for k unstig intelligens. Og at man også her sk al g å
grundigt til værks. Er data i en f orm, som k an anvendes i en k unstig intelligens - løsning?
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I vores projekt gav ove nstående liste input til en vurdering af hver enkelt forslag til, hv or
man kunne arbej de me d kunstig i ntellige ns i den samlede pr oces , som blev fremlagt for
styregruppen.

Datavurdering
Projektgruppen udarbe jdede en datavurdering i forhold til fem mulige kandidater til
mocku p-udvikling (se a fsnittet ’Mock up s – de tre løsninger’ herunder) . Hver kandidat
udgj orde en potentiel kunstig intelligens -lø sning et sted i de n overordnede proces, v i
havde kortlagt.
Datavurderingen blev udarbejdet sammen med Mads Krogh Munch Nielsen fra C arve
Consulting, der har arbejdet med kunstig intellige ns i en la ng årrækk e. Dat avurderingen er
tænkt som en simpel generisk model med fem faglige områder og tre vurdering skategorier ,
man som udvik lende myndighed bør f orholde sig til:
•

•

•

•
•

Datakvalitet: Er der tale om ustrukturere de data, der ligger i fritekst felter med et
uensartet udtryk i definitioner og fagtermer? Eller er det strukturere de data baseret på
’drop down’ -menuer?
Datavolumen: Er mængden af kva lif icere de data stor nok til, at der k an lave s prædiktive
modeller, eller ska l ma n vente på, at der er samlet flere data eller event uelt helt ny e
data?
Tid: Er det på baggrund de eventuelle udfordr inger , som de to første vurderinger
medfører, muligt at by gge brugbare mode ller, eller vil det kræve ventetid, før man kan
lave løsninger, der give r plausible og accepter ede re sultater ?
Effekt: Hvis løsningen ha r en umidde lbar effe kt som ønsket, vil resultaterne kunne
bruges og have en betydning ?
System: Er der ma nge snitflader til andre sy stemer, og er disse tilgæ ngelige , e ller
kræver det et større arbejde at få adgang t il disse?

Projektgruppen ana lyserede de data , der skulle danne grundlag f or udarbejdelsen af
mockups og eventuelle kørende løsninger . I nedenstående skema ses nogle eksempler på
denne analy se , her udf yldt med tilgængelige data til en potentiel lø sning f or se lve
jobmatchet (Jobåbning er, Jobmål og J obnet CV er forskellige datak ilder) :
Kriterie/
Datakilde

Jobåbninger

Jobmål

Jobnet CV

Datakvalitet

Delvist
ustrukturerede data

Ustrukturerede data

Ustrukturerede data

Datavolumen

Stor

Stor

Stor
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Tidsforbrug til at
skabe brugbare
data

Vil kræve ændrede
processer, hv is der
skal mere struktur i
dataene

Vil kræve ændrede
processer, hv is der
skal mere struktur i
dataene

Vil kræve ændrede
processer, hv is der
skal mere struktur i
dataene

System tilgængelighed

Umiddelbart muligt at Umiddelbart muligt
få adgan g til dataene at få adgang til
dataene

Umiddelbart muligt
at få adgang til
dataene

Projektgruppen v urderede de fem for slag til mulige lø sninger og de bagvedliggende dat a –
både dataene i k ommunernes egne sy stemer og relevant e eksterne data. De fem løsninger
blev scoret i nede nståe nde model (figur 3).

Vi udar bejdede a ltså e n vurdering af samtlige datakilder. Hver mulige kunstig intelligens løsning blev derefter listet med sine mulige datakilder . På den baggr und kunne vi
udarbejde e n overordnet vurdering af sandsy nligheden f or, at der k unne udarbejde s en re el
kunstig intelligens -lø sning. Det er ikke raketvidenskab og ja, det er nok en f orsimpling, men
det gav grundlag f or en drø ftelse i en projektgruppe og efterfølgende en styregrupp e.
Herefter prioriterede styregruppen , at Match, Markedsoverblik og CV -hjælp sk ulle udvik les
som mockups til te st med borgere og medarbe jdere.
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Datapyramiden
Mens ove nstående omhandler det, vi i proje k tgruppen har kaldt off icielle data, er det som
nævnt også nødvendigt at få overblik over, om sagsbe handlere anvender andre former f or
data, når de ska l matche job og borger .
Vi har be skrevet denne anden f orm f or data i nedenstående ’datapyramide ’ . Pyramide n
består af to halvde le: til venstre er borgerens data , og til højre er data om virk somheden.
Data er i tre lag. Det nederste lag kalder v i for ’binære data ’, for di der er tale om
umiddelbar e ja/nej- for hold. Har borgeren f or eksempel et stort kørekort? Det er data, der
typisk f inde s i CV’et og evt. i ’Min Plan’ for borgeren og i j obbe skrive lsen f or
virksomheden. Går ma n op i pyramiden, finde r man ’kvalif icere nde data’. Her er tale om
data, de r uddyber be sk rivelsen af hhv . bor ger og virk somhed. Der er også tale om data, der
for det meste kan findes i systemerne , enten k onkret i CV’et eller i en notefunktion i
fagsy stemerne . Her er vi dog inde på et område, hvor der er variationer i
sagsbehandli ngen. Det er data, som sagsbehandlerne anvender, når de skal v urdere, om et
match er godt, men vi er samtidig ude over d e let tilgængelige data.
Pyramidens tredje og sidste nivea u har pr ojekt gruppen kaldt ’relationelle data ’ ( i
ovenstående afsnit ka ldte vi det for ’uofficielle data ’ f or at adskille det fra systemernes
’officielle data ’) . Det er viden, som sa gsbehandlerne f år ved at tale med og kend e til hhv .
borgeren og v irksomhe den, og som de anvender mere eller mindre bevidst til at vurdere,
om et jobmatch giver mening .
Ifølge alle de sa gsbeha ndlere , som projektgr uppen har talt med – både i interview s og i
workshop s – kræver de mere komplekse matc h, at man går op i data pyramiden . Det vil sige ,
at desto sværere det er at matche en borger med en j obor dre, desto større behov er der
for at kende de data, der er øverst i pyramide n. Derfor f oregår der e n del ad hoc -dataflow
mellem f orskellige funk tioner i proce ssen. Det er vigtig v iden, fordi e n kunstig intellige ns løsning ikke vil kunne f å adgang til denne f orm for data , fordi den sj ældent er ned skrevet.
Og en k unstig intellige ns -lø sning, der ikke håndterer denne udf ordring, k ommer til at fejle .
Pointen er derfor, at man bør afdække og analysere de ’off icie lle ’ såv el som de ’ uoff icie lle ’
data, der anvendes.
Figur 4
Niveau 3:
-

Data, der ikke noteres i fagsystemerne og derfor kun k ommer i spil ved dialog
mellem j obcenterets forske llige funktioner
Fx vide n om, at en bor ger er meget introvert og derf or ikke v il matche en spe cif ik
virksomhed, der har en særlig kultur

Niveau 2:
Kvalificerende data
-
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Ikke-følsomme oply sninger, som derfor godt kan være noteret…

ANBEFALINGER
•
•
•

•

•

Beskriv de data, der er anvendt i proce ssen – hvilke dokumenter skal
sagsbehandlerne bruge i de for skellige funktioner og trin i pr oce ssen?
Vurder deres anvendelighed til kunstig intelligens – herunder forhold som
datakvalitet og volume n . Vi har givet et bud på et skema
Afdæk og sy stematiser de former for data som sagsbe handleren reelt
anvender. V i brugte da tapyramiden til at kate gorisere datatyper ne og få et
overblik
Stop op og tænk over om en kunstig intelligens -løsning e nten kan håndtere de
’uofficielle ’ data eller gøre dem redundante v ed at udtænke en ande n slags
løsning
Vær grundig i vurdering en af data og datamæ ssige udfordr inger og drøft det i
et relevant forum (vi brugte styregruppe n), hvor det giver me st værdi , og hv or
det er muligt at arbejde videre med kunstig intelligens .

Dataetik
Vi har været i tvivl om, hvorvidt vi skulle have et særskilt afsnit om dataetik. Grunden er
dels, at det kan give a nledning til at tro, at dataetik handler om ’t ick the boxes ’; at man
kan opstille en tjek liste, som , hvis den følge s , vil sikre, at man er på den d ataetiske grønne
gren; dels vil v i nødigt give læ seren en opfattelse af , at dataetik er e t separat emne i et
kunstig intelligens -pr oj ekt. Dataetik er hverken ’tick-the-boxe s’ eller et separat emne : Det
kræver vedvarende , gr undige overvejelse r, som ikke kan genera liser es, og det indgår i de
fleste aspekter af et projekt.
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Efter således at have f orberedt vores læ sere på vores tilgang til det dataetiske område, v il
vi herunder k omme me d nogle overordnede dataetiske perspektiver og overvejelser. Og når
vi alligevel har va lgt at bringe det i et sær skilt afsnit , er det af en ganske simpe l år sag :
Dataetik er et af de stø rste fokuspunkter , som kommunerne har , når de arbejder med
kunstig intelligens og beslægtede områder , og det har været eksplicit efterspurgt i v ores
arbejde.
Arbejdet med kunstig intelligens i den bor gernære forvaltning og de deraf afledte etiske
disk ussioner er i øjeblikket ved at flytte ind som en de l af den gr undlægge nde faglighe d hos
de kommunale medarbejdere på samme måde , som det i mange år har været e n del af den
eksisterende socia l - og beskæftigelse smæ ssige faglighe d.
Med persondataf orordningen, der f ik virkning fra 25. maj 2018, blev fokus på dataetik i
kommunerne ligele des skærpet. Der er især k ommet fok us på, hvem der råder over data, og
hvad data bliver brugt til, hvilket har været med til at modne f orståe lsen f or , hv orfor det er
nødvendigt at tænke dataetik med ind i digitale udvik lingsprocesser fra starten .
Vi har drøftet dataetiske spørgsmål og proble mstillinger i alle de int erviews og workshop s,
vi har af holdt , og vi er i projektf orløbet stødt ind i en dataetisk udfor dring: De f leste
medarbejdere , vi har t alt med, ser det som it -leverandørernes opgave at tage højde for
dataetik. Man oplever området som k omplice ret og forventer, at det er en del af
leverandørens fa glighed og ansvar at have styr på den side af lø sningen. Omvendt ser
mange af de leverandører, vi har talt med, de t som k ommunens opgave at håndtere
dataetik. En opla gt konklusion må derfor være, at der er en betydelig risik o f or, at
dataetiske udfordr inge r forbliver u håndterede. Fremadrettet bør det være en prioritet for
en kommune at have fokus på, hvem der har den dataetiske bold. J uridisk er der ingen tvivl
om, at det er opdra gsgiveren/den dataansvarlige , der bærer ansvaret – både ve d i ndkøb og
anvendelse.
I projekt gruppe n ha vde vi Birgitte Kofod Olse n fra Carve Consulting tilknyttet som dataetisk
ekspert . Hun var med t il udvalgte workshops, gennemg ik delkonklusioner og udf ordre de
vores arbej de med udviklingen af de tre mock ups f or at sikre, at der var fokus på dataetik,
både ift. udvælgelse af datakilderne og opby gningen af brugerflader ne. I løbet af projektet
opstille de v i følge nde principper f or, hvor dan man kan understøtte , at man arbej der
dataetisk k orrekt. Principper ne var medvir ke nde til en række overvejelser og spørgsmål og
gav anledning til de fir e benspæ nd f or arbejdet med kunst ig intelligens , som blev
gennemgået ovenf or i metodekapitlet . Disse er ment som e n række udviklings- og
impleme nteringsoverve jelser, der løbende bør drøftes i projektet .
Dataetiske principper
De dataetiske principper , vi har arbej det med, er:
1. Mennesket i centrum
Menneskets interesser har altid forrang f or institutione lle og k omme rcielle interesser .
Indiv idet har de n primære gavn af databehandlingen.
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I arbejdet med brugen af kunstig intellige ns og sagsbehandling bør man sikre sig, at
databehandlinge n er tilrettelagt med udgangspunkt i, at data er noget man låner af
borgerne. Ligelede s sk al borgerens rettighede r altid pr ioriteres fre m for eksempelvis e t mål
om effektivisering. Det te kan ske ved at have fokus på, at det først og fremmest er
borgerne, der får værdi af anvende lsen af dere s persondata – hurtigere i job, et bedre
match, osv. – men også , at nye automa tiserede processer er designet til at sk ab e tillid hos
borgerne, og at bor gerne kan gøre indsigelser mod behandlingen af deres data. Hvad sker
der, hvis bor gerne ekse mpelvis insisterer på ik ke at blive underlagt de automatiserede
processer og resultater? M ister de rettigheder , og f år de andre svar ?
2. Individuel datakontrol
Mennesket har individuel datak ontrol og handlekraft. Det er det enkelte menneske, der ha r
den primære k ontrol over, hvad deres data br uges til.
Profilering fylder i sna kken om k unstig i ntelligens, og mange k ommuner har allerede høstet
erfaringer inden f or området. Nogle af de ov ervejelser, projekt gruppen har gjort sig, har i
høj grad handlet om da takontrol. De manglende muligheder i dag f or , at borgeren selv har
mulighed for at be stemme de værdier, regler og input, der ligger ti l grund f or det resultat,
algoritmerne kommer f rem til, er helt k lart en udfordr ing. Man skal derfor grundigt
overveje, hvilke kv antitative og/eller kvalitative data man bruger. Er der taget højde for
algoritmens f ravalg? Og hvad med data, der bygger på t i dligere af gørelser? Er det stadig
den faglighed, vi står på?
3. Gennemskuelighed
Databehandling og aut omatiserede beslutninger skal give mening f or det enkelte
menneske . De skal vær e transparente og skal kunne f orklares. Risici samt sociale, etiske og
samfundsmæssige konsekvenser ska l stå klart.
Projektgruppen har arbejdet en del me d begre berne ’ fork larbarhed ’ og ’forsvarbarhe d ’.
Som bor ger er det vigtigt, at man altid kan f å en forklar ing på afgøre lser, på råd og på
vejledning. Derfor er det også vigtigt, at sagsbehandlerne kan forklare borgerne , på hvilket
grundlag, ud over det j uridiske, be slutninger bliver truffet. Hvilke datakilder og datafelter
er de bærende element er for algoritmen? Eve ntuelle bias og kaus ale samme nhænge bør
beskrives. Bruger man ekse mpelv is en formulering som ’andre med din baggrund har søgt’,
bør det stå lyse nde kla rt hvad ’ din ba ggr und’ betyder, sålede s at sagsbehandleren f agligt
kan for svare resultatet.
De koder , som algoritmer bygger p å, og som giver nye muligheder i fagsy stemer, for
eksempel i for m af funktiona liteter som ’find job der passer’, skal være åbne og
tilgængelige f or andre udviklere, så borgerne, qua f orskellige fagsy stemer, ikke oplever
uensartet behandling i landets komm uner.
4. Ansvarlighed
Ansvarlighe d er en or ga nisations bevidste, saglige og systematiske brug og be skyttelse af
persondata. Bæredy gtig persondatabehandling er indlejret i he le or ganisationen og sikrer
etisk ansvarlighe d.
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I projekt gruppe n blev det hurtigt tydeligt, at enhver form for databe rigelse ind ebar et tilog/eller fravalg. Disse valg kræver løbende diskussioner og løbende governance i f orhold til
kvalitetssikringen af da ta. Den de l af opgaven , der er med til at sikre, at de etiske
retningslinjer bliver ov erholdt og løbende diskuteret , ville kun ne læ gges hos de k ommuna le
DPO’er.
5. Ligeværdighed
Demokratisk data beha ndling bevarer magtf ordelingen i samfundet. Der tages særlige
hensyn til sårbare mennesker og deres r isiko f or diskrimination, stigmat isering og bias.
Det var fra starten af projektpe riode n aldrig til diskussion, at brugen af kunstig intellige ns
ikke på nogen må de må være drevet af en lyst til eller et behov for at lære en ny teknologi
at kende. Brugen af k unstig intelligens og andre tek nologier skal altid have sit udspring et
andet st ed. Br ugen af k unstig intelligens sk al altid være til gavn for individet, hvilket ligger
i naturlig f orlængelse a f den kommunale opgave. Dette indebærer, at det allerede i
udviklingsf asen sikre s, at algoritm er overholder de samme retningslinjer som i anden faglig
udvikling, og at de ikke bygger på for domme og negative stereotyper , men også at de
træningsdata, der bliver brugt til at udvik le og styrke algoritmen, er underlagt samme krav.

ANBEFALINGER
•

•

•

•
•
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Udpeg en person e ller enhed, der er ansvarlig for etisk håndtering af data . Det er
helt afgørende , at ansv aret er klart placeret, og vore s interview s me d forske llige
interessenter afdæk kede, at mange tror, at ’de andre’ har den dataetiske bold
Formuler jeres dataetiske retningslinjer sammen med jeres DPO. Dat aetiske
retningslinjer er gode og vigtige, men må ikk e blive en sovepude. For at sikre, at
de fungerer, ska l de ve dvarende drøftes med en, der dels ik ke har overdrevent
ejerskab af projektets løsning , og som dels har den nødvendige dataetiske viden
Stil krav til og k ontroller , at dataetik bliver indlejret i udv iklingen af algoritme r,
fx i for m af krav til lev erandøren, men vær kl ar over at nogle leverandører
sandsynligvis ikke er ek sperter i dataetik
Brug løbende de fem principper i jeres overve jelser og drøftelser . De er ikke en
facitliste, men er gode til at komme igennem en ræ kke vigtige overv ejelser
Dataetik og GDPR er ikke en fase i projektet, men skal tænkes ind fr a starten og
være den del af hele pr ojektet, hvor I igen og igen drøfter og udf ordr er jeres
løsning ud fra et datae tisk perspektiv .

De faglige org anisationer og digital dannelse
I projektet var vi in teresserede i at høre de faglige or ganisationer s holdninger til, hvilke
ændringer de s er, at br ugen af kunstig intelligens vil kræve af deres medlemmer.
De to faglige organisationer, der har den største repræsentation på det kommunale
beskæftige lse somr åde , er HK og Da nsk Socialr ådgiverf orening, som vi derfor interviewede
repræsentanter fra. De to faglige organisationer har fokus på at minimere deres
medlemmers digita le k ompetencegab og har taget tiltag til at vurder e og ruste deres
medlemmer til en fremtid med flere a utomatiserede løsninger og me d kunstig intellige ns
indarbe jdet i de f aglige systemlø sninger.
I vores drøftelser med de faglige organisationer tegnede der sig især et
opmærk somheds område, der har betydning for medarbejderne s kompetenceprofiler
fremadrettet.
Workshopsyndromet ve d digital udvikling
For det første peger d en ha stigt st igende digit alisering på et opmærk somhedspunkt ift.
kompetencer og it-udvikling. It-sy stemer og digitale løsninger bliver t ypisk udvik let af en
ekstern leverandør, som i større eller mindre grad involverer en række sagsbehandlere og
øvrige fagper soner i kortlægning, idége nerering og i at teste idéer og løsninger. Denne
involvering af brugerne i udv ikling af faglige it -løsninger syntes på baggrund af
observationer og int erviews at være en efterhånden helt almindelig og helt accepteret
tilgang ti l sy stemudv ikling i det kommunale Danmark.
Digitaliseringen og k unstig intelligens gør dog metoden lidt problematisk: Arbejdsgange,
sagsbehandlingsproce sser og -metoder er i dag i høj grad afhængige af digitale løsninger.
Både sagsbehandlere, ledere og de f aglige organisationer peger på, at det ofte er det
digitale system og de r egler, som det eksplicit eller implicit bliver sty ret af, der dikterer en
stor del af sagsbeha ndlingen; hvilke fe lter, man skal udfylde hvordan og i hvilken
rækkefølge, er ofte give t på forhå nd af syste met . It-sy stemet er altså med t il at styre
rækkefølgen og ofte også emnerne i for ek sempel dialog en med borgeren.
Når leverandører af it -løsninger inv olverer de kommunale sagsbehandlere for at sikre
kvaliteten, vil medarbe jdernes input til løsningen derfor være me get afgørende for, hvilke
regler løsningen følger . Og i modsætning t il en traditione l procesæ ndring vil det være
svært at se, fordi reglen er kodet in d i sy stemet og dermed skj ult . Re elt bliver den digitale
løsning – og den f ortolkning af reglerne, de n understøtter – baseret på de medarbejdere,
der var valgt ud til at være med i it -leverandørens work shop.
Som e n leverandør sagde ” Vi har spurgt 50 sagsb ehandlere , og de syntes det v ar en god
idé.” (Le verandør i interview ).
Når medarbejderne bliver involveret i sy stemudviklingen, bør k ommunen overveje, om det
er tydeligt, hvilken r olle medarbejderne og de res input reelt spiller . Der er en risik o f or, at
leverandørerne, som citatet ind ikerer, kommer til at anvende de kommunale
medarbejder es input til at legitimere deres sy stemers funkt ionalitet er . Da al faglig prak sis
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og viden ikke kan samles i et fa gsy stem , og da medarbej derne kan v ære udvalgt til at
deltage i it-udv iklingsprojektet af mange årsager , er der en risik o for , at der sker en
forenkling af fa glighe den , som derefter bliver hardkodet ind i systemet . Vi har valgt at
kalde de n udf ordring f or ’ workshopsyndrommet ’.

ANBEFALINGER
•

•
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Vær opmærksom på , hv em der indgår i digitaliseringspr ojekter , og hv ordan deres
input bliver opfattet og anvendt: Ses det som ét perspektiv blandt flere eller som
’sandheden’?
I forlæ ngelse af v ores anbefalinger til dataetik bør digitale løsninger ses som en
proces – både ift. udvikling, der kræver mange og f orskelligarted e input, der testes
bredt blandt medarbej dere , og ift. en løbende ’governance’ / styring? , der vurderer
og drøfter løsningens digita le regelf ortolk ning .

Kapitel 5

MOCKUPS
De tre løsninger
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MOCKUPS, DE TRE LØSNINGER
Projekt gruppen har på baggrund af det indsamlede materiale, interviews og observationer
identificeret fem stede r i den overordnede proces f or at matche en ledig borger me d en
ledig jobåbning , der k a n under støttes med brugen af kunstig inte lligens. Proce sse n er
illustreret i nedenstående figur , og de fe m områder , hvor v i samme n med medarbejdere fr a
en række kommuner ha r vurderet, at kunstig intelligens kan give vær di, er markeret med
røde cirkler.

De fem områder er :
•
•
•
•
•
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Markedsoverblik: Giver prædiktion om bevæge lser på arbejdsmarke det
Borgeroverblik: Giver v iden om be standen af borgere og deres bevæ gelse r på
arbejdsmarkedet
Match (’J obSw ipe ’): Hj ælper med at matche e n le dig borger og en le dig jobåbning
Brancheskift : Ska ber ny viden om, hv ilke borgere der skifter til hv ilk e brancher
CV-hjælp: Styrker borgeres CV , ift. hv ilke job borgeren søger .

Styregruppen har med udga n gspunkt i datavur deringen (figur 3) udvalgt tre af de fem
potentielle områder : Match (JobSwipe) , Marke dsoverblik og CV -Hjælp . Disse beskrive s
herunder.
JobSwipe
Sp ø rgs må le n e , s o m d en n e mo cku p s ku l le l øs e f or at s kab e v ærd i, v a r f ølg en d e (s e
m etod ea fs n itt et fo r en u d d y b n in g ) :

Kan vi med brug af kunstig intelligens:
•
•
•

øge afga ngen?
forhindre tilbagefa ld?
øge matchsandsynlighe den?

På baggrund af den indsamle de viden fra blandt andet workshops me d bor gere tilknyttet
jobce nteret og besø g på jobcentre har pr ojektet udviklet en interaktiv digital opslagstavle .
Den digitale opsla gstavle under støtter både borgere og medarbe jder ne i de k ommu nale
jobce ntre i at finde frem til relevante j obåbn inger.
Løsningen er inspireret af andre digitale applikationer , og den har de rmed genkendelig e
funktionaliteter i sin opbygning . Lø sningen giver borgeren mulighed for at swipe mellem
job s, som bliver præ s e nteret for borgeren: Et swipe til højre signale rer interesse, mens et
swipe til venstre signalerer det modsatte . Denne funktionalitet har givet løsningen dens
navn, nemlig ’J obSwipe ’.
Løsningen har følge nde overordnede k arakteristika:
•
•
•
•
•

Løsningen bruger k ommuna le jobåbninger
Adgan gsstyring fore går med NemID
Løsningen bygger på a dfærdsbaseret algoritme ( ’andre som dig har søgt ’)
Kan udby gge s med job å bninger hos k ommercie lle visningsklienter efter aftale
Giver et hurtigere overblik over relevante jobåbninger .

FIGUR 6
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Som det ses i ovenståe nde illustration, er inte resse el ler det modsatte visualiseret ved
farver ne grøn og rød. B rugerne af løsningen bliver præsenteret for alternative jobfor sla g
efter hvert 5. til 10. swipe og ’nudge s’ derme d til at ændre søgemønste r og evt. søge
stillinger , brugeren ikk e selv ville have ’ swipe t’ til højre.
Gennemsigtighed en af de forslag , bor gerne bliver præsentere t for, er vigtig , jævnfør det
dataetisk e pr incip 3. L øsningen er derfor designet , så man t il enhver tid kan se, hv orfor
man som borger bliver præsenteret for en given jobåbning . Yderliger e er det borgeren se lv,
der vurderer vigtigheden af disse. Bor geren har såle des mulighe d for at gøre et
udvælge lse skriterie me re eller mindre vigtigt, og søgninge n vil frem over rette sig h erefter.
Kriterie t bliver markere t med en farvet kasse , der er dynamisk i for hold til matchgra den,
hvilket er illustreret nedenfor . Kriterierne herunder er eksempler, de r kan justeres i e n
rigtigt k odet løsning.

FIGUR 7
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Løsningen blev vurdere t som værdiska be nde af både borgere og medarbejder ne, der var
med i work shoprækken . Løsninge n vil dog bliv e udfordret med brede re stillingsbetegnelser
som ek sempe lvis ’Konsulent’ og vil i sin nuvæ rende form have svært ved at matche en
række stillingsbetegnelser med borger e. Lø sningen vil dog løbende f å styrket sit
søgere sultat og ra mme mere præcist i de j obf orslag, der bliver præsenteret for brugeren,
efterhånden som løsningen bliver brugt af f lere og flere . For at få lø sningens
funktionaliteter til at virke fra den første dag, hvor en sådan løsning sk al køre, vil det være
nødvendigt at anvende lister, de r matcher k ompetencer og CV -karak teristika med
jobåbninger, me n efterhånden som flere og f lere borgere ’sw iper’, vil løsningen ikke
længere være afhængig af listerne .

Markedsov erblik
Formålet med denne lø sning var at svare på følgende f ire spørgsmål:
•
•
•
•

Hvilke
Hvilke
Hvilke
Hvilke

jobåbninger har vi?
jobåbninger/trends er på vej?
virksomhe der sk al vi k ontakte?
brancher skal v i holde os fra p .t.?

Svare ne på spørgsmå le ne arbe jde s der med i kommunerne i dag . Det foregår i en ofte
omstændelig ma nuel pr oces, som da nner de såkaldte kontakt - eller ringelister.
Løsningen bygger på ek sisterende historiske data og f inder mønstre , der understøtter
prædiktion af bevægelser og behov på arbejdsmarkedet ved hjælp af kunstig intelligens –
den giver helt enke lt et bud på, hv ilke j obåbninger vi vil se inde n for hhv. 3, 6, 9 eller 12
måneder. Dette kan bå de bruge s i arbejdet med den opsøge nde virk somhedsk ontakt på
landets jobcentre, og det kan også anvende s i samtale n med den enk elte borger i e n
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drøftelse af rel evante kurser, praktik eller andre aktiviteter, der kan gøre borgeren
relevant for de forvent ede fremtidige jobåbninger.
Løsningen har følge nde overordnede k arakteristika:
•

Datamode llen b ag Mar kedsoverblik bruger de ls data fra de k ommunale fagsy stemer ,
dels ek sterne data på e t overordnet niveau .
• Markedsoverblik er ikk e målrettet borgerne men udelukkende de kommunale
medarbejdere .
Løsningens prædiktion bygger på valg af brancher og ønsket p eriode illustreret i figur 8 og
figur 9 ne denfor .

FIGUR 8

FIGUR 9
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De resultater , den prædiktive løsning baseret på kunstig intelligens k ommer med, skal
efterfølgende valideres af faglige medar bejder e. Det er den samme v alider ing , der
foretages i da g rundt om i la ndets jobcentre.
Markedsoverblik vil som løsning kunne styrke s ved løbende at ind dr age flere datak ilder.
Dette kunne eksempe lvis være branchef oreningers marke dse stimater, kvartalsregnsk aber
og lignende . Generelt blev det vurderet af de deltagende kommunal e medarbejdere og i
interviews med jobcent rene , at løsninge n vil v ære værdiskabe nde i ar bejdet med at
udarbejde r inge - og kontaktlister for bestemte brancher .

CV-hjælp
CV-hjælp som lø sning sk al være behjæ lpelig, når borgerne skriver der es CV. De spø rgsmå l,
der blev formule ret, og som løsningen blev de signet på baggrund af, var:
Hvordan k an kunstig intelligens hjælpe:
•
•

borgerne i deres CV - sk rivning, så deres kompetencer bliver mere sy nlige?
virksomhederne med a t udforme deres jobopslag, så de modtager be dre kandidater?

Løsningens kernefunktion er en hjælpef unktion, der har til formål at styrke borgerne s CV’er
på Jobnet.dk . Observat ioner og interviews i jobcentrene ha r pe get på , at CV’er er en kilde
til både datadrevet sty ring og prior itering af indsat serne samt til at matche ledige borgere
med ledige j obå bninge r.
Løsningen CV- hjælp by gger blandt a ndet på data fra de to andre løsninger ; viden om
borgerne fra deres CV på Jobnet.dk og fra der es brug af JobSwipe samt forudsige lser om
det fremtidige ar bejdsmarke d fra Marke dsoverblik. På den måde knytter CV -hjælp alle tre
mockupper sammen.
Løsningen har følge nde overordnede k arakteristika:
•
•
•
•

Bygger på DISCO-k oder (den danske version af ’International Standar d Classification
of Occupat ions’)
Bruger data fra borger nes CV på Jobnet .dk
Anvender kun de kommunale jobåb n inger
Kan udby gge s med jobå bninger fra k ommercie lle platf orme .

For at styrke CV’et på J obnet fore slår løsninge n kompetencer og kvalifikationer, som
borgeren muligvis be sidder, men endnu ikke har tilføjet på sit CV. Som det fremgår af
nedenstående figur, udregner løsningen e n matchgrad mellem de j obs , borgeren er
interesseret i (via JobSwipe) , og de k ompe tencer, der fremgår af CV’ et. Det er altså på
baggrund af borgerens egne søgninger og de t eksisterende CV, at løsningen fore slår
tilføjelser til CV’et .

FIGUR 10
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For at styrke løsningen er den designet med ’collaborat ive feedback ’. Brugerne af løsninge n
bliver præ senteret for en række kompetencer og be dt om at tage stilling til, om de me ner,
at kompetencerne passer på deres fa glige og erhvervsmæssige profil. Dette ses i figuren
nedenunder.

FIGUR 11

CV-hjælp blev både vur deret som et godt dialogværktøj i samtale n på jobcenteret og som e t
værktøj for borgeren selv . Løsningen er afhæ ngig af de n direkte integration af CV’et på
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Jobnet.dk for at få den fulde gevinst. Ydermer e er det tydeligt, at CV -hjælp er afhængig af
JobSwipe - løsninge n for at hente data til CV -forbedringsf orslag til borgeren.
Løsningen k an styrkes ved at foreslå borgeren initiativer , fx praktik, kurser elle r lignende,
baseret på data fra lø sningen Markedsoverblik .
Igen har vi i overensste mmelse med vores benspænd forsø gt at undgå Whitelist eller
Blacklist , f x i f orm af ’hvis du har denne k ompetence, har du måske også denne
kompetence’, men har baseret løsningen på borgerens e gen datagener ering i f or bindelse
med brug af lø sningen .

40

Kapitel 6

PERSPEKTIVERING
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PERSPEKTIVERING
Som afslutning på hv idbogen har vi valgt kort at opridse , det, vi syne s, er de tre vigtigste
pointer i vores tilgang til projektet – yderlige re pointer finde s som opsummering på
hvidbogens f orskellige afsnit. Derefter give r v i et kort rids af de overvejelser, vi me ner, der
skal t il f or at gå fr a mockup til en kørende løsning . Vi håber på den måde at kunne
inspirere læ serne til at tænke videre over kunstig intelli gens som værktøj i den kommunale
sagsbehandling .
De tre vigtigste pointer i vores tilgang til pr oj ektet:
1) Kend områ det og vær sikker på, at du kan for mulere det reelle pr oblem, du skal have
løst: ’Hvis k unstig intellige ns er lø sningen, hv ad er så problemet? ’ Vi anbefaler, at
man tager k ortlægning er og udarbejde lse af e n mockup ret alv orligt – det sparer
blod, sved og tårer senere i forløbet og giver en masse uvur derlig viden
2) Involver bredt og etabl er en iterativ proce s . For at lære området at k ende skal du
involvere bredt. Sørg f or at lægge op til e n it erativ proces, hvor analyser og
problemformulering dr øftes, testes og revurderes i for skellige fora , herunder i
workshops og i styregr uppen
3) Tag dataet ik alvor ligt og vær meget opmærksom på, hvem der har den dat aetiske
bold. Sørg for at skabe klarhed over ansvaret. Tænk dataetik ind i hele forløbet og
lad det indgå i te st med relevante interessenter og ekspertgrupper .
Fem udviklingstrin til en kunstig in telligens-l øsning
Vores signaturprojekt indeholdt ikke e n en est e linje kode . Alligevel har vi undervejs drøftet
de forske llige skridt fra en mockup til en reel løsning . V ores f orslag e r, at et sådant projekt
– med udgangspunkt i mockuppen – kan bestå af fem ’udviklingstrin ’, hvor den k unstige
intelligens bliver udv iklet mere for hvert trin. Vi gennemgår overordnet trinene herunder
til inspiration . For at gøre det mere konkret har vi taget udgangspunkt i Job Swipemockuppen:
1: Ekspertmodel
Første skridt er at udar bejde en m odel baseret på aktuelle princippe r, der er kendt fra den
manuelle proces. Det vil sige e n ma nuel matching af uddannelse og erfaring me d
jobåbninger, som det a llerede foregår i j obcentrene, hvor en sagsbe handler fx fore slår en
jobåbning til en borger . Det vil sige, at vi her er nødt til at gå på k om promis me d vores
benspæ nd (vi advarede om dette i be skrivelse n af benspændene) og etablere en Whitelist,
der knytter CV -data til data fra j obåbningerne . Det er nødvendigt for at overhovedet at
kunne be gynde at etablere en model, der efterfølgende kan danne andre typer data.
2: Adfærdsmodel
På baggrund af ekspertmodellen udarbej des e n ny m odel baseret på forretningsregler og på
den data, der opstår i t akt med, at brugerne begynder at benytte løsningen – i dette
tilfælde ek sempelv is begynder at sw ipe j obs ti l højre eller venstre. Det vil sige, at
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brugernes gennem der es adfærd begynder at etablere mønstre , som bliver indlejre t i
model len og gør den bedre.
3: Prædiktiv model (me d en præcisionsscore)
Tredje skridt er en m odel ba seret på reel Machine Learning : I takt med at mode nheden hos
brugerne af e n løsning stiger, og der bliver opbygget en erfaringsbase gennem brugen af
løsningen , kan man sty rke modellen med flere Machine Learning -algoritmer. I dette
tilfælde handler modenhed om at have tillid til de resulta ter, løsningen kommer me d, og
dermed bruge den mer e. Dette vil hurtigere sammenk oble ledige me d matchende
jobåbninger, der har virket for borgere med samme præferencer tidligere osv.
4: Netværksanalysemodel
Ved det fjer de skridt bliver modellen uddybet me d andre brugeres sø gninger og baggrunde .
I dette tilfælde k an folk med ønsker om visse typer af jobs – men me d en vis
kompetencemæ ssig diskrepans – ek sempe lvis ikke bare få f oreslået et job men et f orløb,
der fører til et belejligt jobskifte baseret på input fra net værksanaly semodellen.
5: Reinforcement -learning
Det sidste skridt er en model ba seret på teknologi , der fører til hurt igere ’succe sfulde’
alternative forsla g ba seret på tidligere forsø g blandt ’peers’ . Her lær er modellen både af
succeser og fej l – i det te tilfælde vil man i hø jere grad minimere ant allet af irrelevante
jobopslag. Det er svært at træne modellen , idet der helst sk al ligge 1 2-18 måneders
jobmatch-datasæt ba g, før modelle n også bliv er i stand til at lære fra sig.
Som det ses, bliver den kunstige intelligens -lø sning mere og mere sof istikeret for hvert
trin, og den bliver uafhængig af ek spertlister ( Whitelister). En af udf ordringerne ved at
arbejde med k unstig intelligens er, at det kan være svært at sige nøj agtig t, hvad de t kræver
at nå op til et givet trin . I ovenståe nde eksempler kommer det for ek sempel an på
algoritmens reaktion på data, borgerne s adfæ rd og bor gernes modenhed ift. at anvende og
stole på løsningen – pa rametre, der er svære at forudsige . Til ge ngæ ld vil man, hvis ma n
følger ovenstående trin, ret tidligt have en f unktionsdy gtig løsning , der efterfølgende , når
man høster erfaringer , kan styrkes y derligere .
Men ovenstående skridt er først relevante, når man ved, hvor de skal føre hen. Med vore s
projekt og denne hvidbog hå ber vi, at vi har v ist, at det er en god idé først at afdække
området, etablere vide n og foretage analy se samt bruge en del tid på design af mockups.
Man får uv urderlig viden til gavn for den senere proces. Man ve d, hvor man skal hen , og
man har været nede a d mange af blindgyderne , inde n man begynder at kode. På den ba sis
og me d den erfar ing er det tid til at gå i gang med at udar bejde en re el løsning.
God fornøjelse!
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APPENDIX
Kunstig intelligens – v ærktøjskasse til at sikre overholdelse af juridiske kr av
I vores ar bejde med signaturprojektet ’Bedre match mellem le dige borgere og
virksomheder ’ har vi i projektgruppen set os om efter inspiration og input fra andre k ilder .
På den baggrund a nbef aler vi , at man bruger KL’s værktøjskasse til projekter om kunstig
intelligens. Værktøjsk a ssen er udvik let i et samarbejde me llem KL, K ammeradvok aten og en
række kommuner og be står af en j uridisk værk tøjskasse, som k an understøtte kommunerne
i projekter, hv or der sk al benyttes eller udvikles en kunstig intelligens -løsning.
Værktøjskassen understøtter arbejdet med at overholde juridiske krav og risici me d fok us
på dat abe skyttelse ved udvik ling og a nvendelse af løsninger , der bruger kunstig intellige ns .
Den består af fire for sk ellige værktøjer, som k an understøtte kommu nerne i deres
relevante projekter. Projekter , hvor k ommune n påtænker at indkøbe eller udvikle
løsninger , som inv olver er en automatiseret beslutningstage n eller beslutningsstøtte for
afgørelser eller inv olve re r Machine Learning . Dette vil også være sy stemer , som oftest
behandler en st or mængde pers onoply sninger, hvor den e nkelte kommune skal sikre
overholdelse af data beskyttelsesf orordningen og persondataloven.
Brugeren af værktøjska ssen kan ændre sig fra projekt til projekt. Overordnet henvender
værktøjet sig til projek tlederen, som sk al inddrage de nødvendige og relevante
kompetencer. Ve d brug af værktøjerne kan pr ojektlederen samtidig dokume ntere, at
projektet overholder de juridiske ra mmer . De rudover giver værktøjerne projektejer og
ledelse et overblik o ve r de juridiske og databeskyttelsesretlig e krav, som skal være på
plads ved imple mentering eller udvik ling .
De fire forske llige værk tøjer er fordelt sålede s:
Det første værktøj indeholder en række tjeklister for, hvad man i proj ektet skal være særlig
opmærk som på ved ud viklingen af løsningen . Tjeklisterne refererer til de enkelte
aktivitet er og kan dermed hjælpe med underst øttelsen hele vejen fra projektets opstart,
gennem udvik ling og implementering til den efterfølgende løbende kontrol.
Det andet værk tøj er en ska belon til konsekve nsanaly se m ed udgangspunkt i den k onkret e
løsning og med fokus på databe skyttelse. Dett e værktøj skal hjæ lpe med at strukturere og
dokume ntere processe n og har til formål at beskrive behandlingen af personoplysninger og
eksempelv is vur dere nødvendighed en og pr oportionalitet en samt bidrage til håndtering af
eventuelle risici i f orhold til individer s rettigheder .
I værktøjskassen er det tredje værktøj et risik okatalog, som har til formål at vejlede
kommunerne i f orbinde lse med udar bejdelse af konsekvensanaly sen. Værktøjet giver et
overblik over en række risici vedrørende databeskyttelse, som oftest hænger samme n med
behandling af personda ta i løsninger , der anve nder kunstig intellige ns. Foruden risici
indeholder dette værktøj o gså for slag til e ventuelle tekniske og or ganisatoriske
foranstaltninger , som det kan være relevant at vurdere i forbinde lse med håndtering af
risiciene.
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Det sidste værktøj i kassen er et kravkatalog . Formålet er at underst øtte den enkelte
kommune i identi f iceringen af ret slige krav til en kunstig intellige ns - løsning, således at det
sikres, at projektet overholder gælde nde retslige krav og designprincipper efter reglerne
om databeskyttelse (’ privacy by de sign ’) . Dette er med til at sikre de n enkelte kommune s
dokume ntation o ver for relevante interessent er og tilsynsmyndighederne.
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