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Hei, 

Lokale saker 

ISOC Norge har svart på høring 

ISOC Norge har svart på regjeringens høringsrunde rundt spillselskaper som ikke har lisens i Norge, og om 

hvorvidt disse kan blokkeres 

Høringen er en forlengelse av noen rapporter (pdf) som er blitt produsert. 

Lysne utvalget Digitale sårbarheter  sikkert samfunn  Beskytte enkeltmennesker 

og samfunn i den digitaliserte verden 

På denne linken finnes rapporten og underdokumenter. 

IKT Norge har en gjennomgang av denne rapporten. 

Medlemsmøte avholdt 19 november 

Medlemsmøte ble avholdt med godt oppmøte. Leder av ISOC Norge holdt en flott presentasjon rundt hva 

organisasjonen job ber mot og for. Tema for diskusjon gikk innenfor de tema som ISOC arbeider hardt for å 

fremme de frie og åpne Internet for alle. 

Europarelaterte saker 

Nettnøytralitet 

EU godkjenner net nøytralitets regler 
Det ble stemt over det opprinnelige forslaget om å lage ett felles åpent telekom marked innen EU men dette 

forslaget ble strippet ned til å fastslå at det ikke skal diskrimineres på roaming takster. Mer om dette kan bli lest via 

denne https://euobserver.com/connected/130856 linken. 

Beskyttelse av data 

Det pågår ett arbeid mellom EU og USA for å prøve og komme nærmere hverandre med hensyn til hvordan private 
data blir behandlet. Ett av utgangspunktene er at det er veldig ulike juridiske tilnærminger til hvordan data skal 
behandles slik at brukere kan miste tilliten til blant annet rettssystemene. Utgangspunktet for dette initiativet kan 
finnes på denne https://privacybridges.mit.edu linken som forklarer noen av de praktiske tilnærmingene til å få en 
mer enhetlig praktisering og forståelse. 

  



 

 

Beskyttelse av personlige data 

Fra en tale på https://www.privacyconference2015.org la Vera Jourovà 
https://en.wikipedia.org/wiki/Věra_Jourová frem synspunktet til EU at alle mennesker har en rett til å få beskyttet 
sine data. Hun påpeker at det er viktig å få tilbake tilliten til Internet. Ifølge tall innhentet har så mye som 75% av 
EU´s befolkning følelsen av manglende kontroll på egne data. For å få på plass digitalisering innen EU er det 
viktig at befolkningene har kontroll på egne data. 

Skytjenester (Cloud Computing) 

Frankrike og Tyskland tar til orde for å få på plass basis regler på tvers innen EU. Målet er å komme frem til 

garantier for lagring av data med hensyn til integritet og sikkerhet ved lagring i skyen. Initiativet baserer seg på å 

forsøke å skape mer standardisering og felles regler på tvers innen EU. 

Policy dokumentasjon 

Det er blitt lagt ut virkelig gode definisjoner innen områdene ISOC engasjerer seg på denne 

http://www.internetsociety.org/policybriefs linken. Veldig god referanse å benytte seg av. 

Fremtidige arrangementer 
Det vil bli avholdt årsm øte10. mars. Gjerne ta kontakt på board@isoc.no dersom du ønsker å delta mer aktivt. 

Offisiell innkalling vil komme senere. 

Du får nyhetsbrevet fordi du står som medlem i The Norwegian Chapter of the Internet Society. Dersom du 
ikke ønsker å være det, kan du melde deg ut ved å gå på internetsociety.org, eller ved å ta kontakt med styret 
på board@isoc.no. 
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