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Hei, 

  

1. Hva har ISOC Norge gjort i det siste? 

2. Kjapp oppdatering fra ISOC i verden. 

3. Hva skjer fremover i ISOC Norge? 

Hva har ISOC Norge gjort i det siste? 

Etter å ha levert en uttalelse om IPv6, har Ole Trøan fra ISOC Norgestyret fått forespørsel om 
å stille opp og dele av sin tekniske kompetanse til DiFi. Dette har han gjort sammen med Tore 
Anderson. Budskapet som blant annet Ole forsøkte å formidle var at gitt de rette 
forutsetningene, vil IPv6 ta 15 minutter å installere, 30 minutter å teste og ellers koste ingen 
ting. Å holde IPv4 kunstig i live vil derimot koste mer og være mer risikofylt. 

Kjapp oppdatering på ISOC i verden 
EU får rådgiving av folk med tittelen “digital champions”  en person fra potensielt hvert land 
som lokalt skal bistå det respektive landet og den europeiske kommisjonen i å fremme digital 
inkludering. Les mer om Digital Champions på Wikipedia. I oktober ble Andreu Veà Baró fra 
Spania valgt inn som representant. Andreu Veu er også leder for ISOC Spania. Han forteller 
han lenge har vært en pådriver mot den spanske regjering for å deploye FTTH, og han håper at 
en offisiell EUtittel vil gi ham enda mer tyngde og påvirkningskraft. 

I Bangkok kan de fra desember av nyte bedre tilgjengelig internett, blant annet gjennom en 
samarbeidsavtale med Internet Society og AlcatelLucent. Avtalen går kjapt ut på at Internet 
Society sin undergruppe, Internet Society’s Interconnection and Traffic Exchange (ITE) 
Program, leverer utstyr til AlcatelLucent for å støtte utviklingen til Bangkoks Internet Exchange 
Point. Les mer om dette på Internet Society sine nettsider. 

I Budapest har det vært store demonstrasjoner mot et lovforslag som skal vurdere å legge en 
ekstra skatt på internett, og som konsekvens gjøre tilgangen til internett mindre tilgjengelig. Få 
norske medier så ut til å bry seg. Det endte vel, og demonstrantene vant  skatteforslaget ble 
avvist. Eller hvertfall utsatt. Se andre si mer om saken i for eksempel BBC. 

  



 

Hva skjer fremover, og ting som kan være av interesse 
I vennskapelighetens navn og felles interesse for teknologi og data, er ISOCs medlemmer 
invitert til høst/vinter/førjulspils i Oslo. Anledningen er sumoaften. Klikk deg frem 
(http://sumoaften.no/) og meld deg på, så får du info om tid og sted. Dato er hvertfall klar: 27. 
november. 

 

Om du skal besøke Oslo, får familie på besøk, eller er ute etter noe litt anderledes, så avslutter 
snart Nobels Fredssenter en utstilling om sosiale media sin påvirkning på samfunnet og på 
etablerte maktsstruktur. Utstillingen heter Be democracy, og har vært åpen siden mai. Den 
stenger i 23 november. 

Vi setter veldig pris på tilbakemeldinger, og dette kan du gi for eksempel til board@isoc.no 

Om nyhetsbrevet: Du får dette nyhetsbrevet fordi du er medlem i ISOC Norge. Dersom du ønsker å gi tips eller 

tilbakemelding, send epost til maja@isoc.no. 

ISOC Norge 
www.isoc.no 

http://www.isoc.no/

