
Hur kan AI eller annan automatisering användas i tillsyn? Har ni fått  nya idéer utifrån 

föredraget? Har ni exempel på pågående utvecklingsprojekt?

För att göra urval, sammanställa information, identifiera riskverksamheter

Stora utnanongar för att kunna använda AI i tillsynen

Svårt att fånga mjuka värden. Dessutom är sekretess  mellan myndigheter ett hinder.

AI skulle kunna ge information inför en tillsyn.

Riskanalyser

AI kan användas för inhämtning av uppgifter och historik. Dokument granskning och urval av tillsynsobjekt

Sammanfatta och analysera data. Bättre överblickbarhet, sökbarhet 

Vikten av korrekt från början. 

Behov av sekretessbrytande regler för utökat samarb. 

Verktyg f att överblicka nyinkomna ärenden.  Projekt för att ta emot rapporter elektroniskt.

Informationsutbyte

Automatiserade registerkontroller; automatiserat framtagande av riskmodeller; automatiserade indikatorer 

för när det är dags för tillsyn/inspektion.

Vid mindre tillsyner av upprepande karaktär skulle AI kunna vara ett alternativ. 

Något verktyg för att  upptäcka avvikelser kan vara en möjlighet.

Kan t ex ge undelag för fakturering

Informationsutbyte och samkörning mellan myndigheter skulle förenkla mycket, men finns många rättsliga 

hinder. Ökat samarbete kring digitalisering. Ett pågående  projekt är automatisk eftersökning för brev, när 

brev inte är utdelningsbara.

Hitta tillsynsobjekt , ex e-handelsföretag

Främst digitalisering att få in korrekt data till myndigheter.

Krävs mycket innan det kan användas i tillsynen. Informationsutbytet/sekretessfrågan mellan myndigheter 

behöver diskuteras mer. Mer öppna mot samhället än varandra. Datasäkerhet  krävs.

Vi ser att automatiserad kontroll av lämnad information, i realtid, skulle ge effekt.

Automatisk informationsinsamling för riskanalys för att förenkla  riskbaserat urval inför tillsyn

Automatisering av granskningar

Enkla beslut kan tas med AI

Effektivisera tillsynen samt hjälpa vid bedömningar.

Göra riskvärdering av verksamheter

Vi ser problem med att applicera AI och automatisering på system som inte är byggda för det från grunden. 

Kanske behov av förståelse är viktigare i tillsyn av system med ai-inslag.

Pågående projekt med automatiserad granskning av enkla ärenden.


