Program
”Algoritmer, data og demokrati” (ADD)
Informationsmøde
Onsdag den 5. februar 2020, kl. 10.00-16.00
IDA Konferencecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Arrangementet er målrettet potentielle ansøgere til det aktuelle ADD-opslag gennem tre hovedelementer:
 Keynotes med præsentationer af erfaringer fra et stort, beslægtet svensk fondsinitiativ til inspiration for
ansøgere til ADD-projektet.
 Præsentation af det kommende ADD-projekts outreach-del, efterfulgt af et panel af relevante aktører til
åbning af debat og inspiration.
 Deltagernes mulighed for at stille spørgsmål og have individuelle dialoger med fondenes ADD-team.

9.30-10.00 Ankomst og morgenmad
10.00-10.20 Velkomst og præsentation af ADD-initiativet
Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør VILLUM FONDEN (teknisk og naturvidenskabelig forskning)
Henrik Tronier, programchef VELUX FONDEN (human- og samfundsvidenskabelig forskning)

10.20-11.30 Erfaringer fra Wallenbergfondenes WASP-HS-initiativ
Kerstin Sahlin, professor ved Uppsala Universitet og chair for WASP-HS

Wallenbergfondene i Sverige tog i 2014 initiativ til forskningsprogrammet The Wallenberg AI, Autonomous
Systems and Software Program (WASP) med et samlet budget på SEK 5,2 mia. i perioden 2014-2029.
Wallenbergfondene har nu suppleret dette med forskningsprogrammet WASP – Humanities and Society (WASPHS) med en bevillingsramme på SEK 660 mio. SEK. Formålet er at støtte tværvidenskabeligt
forskningssamarbejde om de samfundsmæssige konsekvenser, udfordringer og muligheder for det svenske
samfund ved AI og den digitale teknologiudvikling. Kerstin Sahlin vil som chair for WASP-HS præsentere
projektets baggrund, formål, planer, organisering og erfaringer.

Christian Balkenius, professor ved Lunds Universitet og forskerskoleleder for WASP-HS

Kernen i ADD-projektets forskningsdel er tværvidenskabeligt samarbejde mellem forskere fra datalogi og
human- og samfundsvidenskaberne. Christian Balkenius har mangeårig forskererfaring fra denne
samarbejdsflade, både i sin individuelle forskningsprofil og i det tværvidenskabelige forskersamarbejde Lund AI
Research samt i regi af WASP-HS. Balkenius vil præsentere sine konkrete erfaringer, refleksioner og råd
vedrørende forskningssamarbejde mellem datalogi og human- og samfundsvidenskaber om AI-udfordringer.

11.30-11.40 Tale ved Uddannelses- og forskningsministeren

Ane Halsboe-Jørgensen, Uddannelses- og forskningsministeren

11.30-12.15 ADD-projektets outreach-del
Lisbeth Knudsen, tværgående chefredaktør Mandag Morgen/Altinget
David Budtz Pedersen, professor MSO ved Aalborg Universitet og leder af Humanomics
Reseach Centre

Fondene har på forhånd afsat ca. 20 mio. kr. til en bredt anlagt, gennemslagskraftig oplysnings-, debat- og policydel, der skal indgå i vekselvirkning med forskningsdelen af ADD-projektet. Lisbeth Knudsen vil i samarbejde
med David Budtz Pedersen stå i spidsen for denne del og varetage forskellige dimensioner af outreachaktiviteterne og vekselvirkningen med forskergruppen. De vil præsentere deres foreløbige refleksioner om denne
del og det kommende samarbejde med forskergruppen.

12.15-13.00 Frokost
13.00-14.30 Paneloplæg og debat
Paneldeltagerne vil i korte oplæg fremlægge deres synspunkter og perspektiver på ADD-initiativets centrale
problemstilling om konsekvenser for demokratiet af den stigende brug af AI, data og automatiserede
beslutningsprocesser. Oplæggene er afsæt for en bred debat i plenum. Debatten vil blive modereret af Lisbeth
Knudsen og David Budtz Pedersen.

Stine Bosse, formand for TechDK Kommissionen
Ole Kjeldsen, teknologidirektør, Microsoft Danmark
Christian Harsløf, direktør for digitalisering, sundhed og ældre, Kommunernes Landsforening
Lars Frelle-Petersen, direktør DI Digital, Dansk Industri
Ulrik Haagerup, grundlægger og CEO, Constructive Institute – Journalism for tomorrow

14.30-15.30: Praktisk information og spørgsmål
Fondenes ADD-team: Thomas Bjørnholm, Anders Smith, Gry Minor Jensen og Henrik Tronier

15.30-16.00: Forfriskning og mulighed for individuelle dialoger med fondene

Vi gør opmærksom på, at keynotes er på engelsk, mens den resterende del af programmet vil være på dansk. Det
vil være muligt at stille spørgsmål på både dansk og engelsk.
*Evt. ændringer i programmet vil blive annonceret her: https://veluxfoundations.dk/da/algoritmer-dataogdemokrati

