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Hei, 

Nyhetsbrev april ISOC Norge 

 Nytt styre i ISOC Norge 

Etjenesten vil ha innsyn 

Regjeringen vil tillate dataavlesing  åpen høring torsdag 07.04 

Arrangementsgruppe og arrangering av arrangement 

IRCkanal #isocno 

Spørreundersøkelse “the Future of the Internet”  innen 08.04 

Sverige: høyesterettsdom mot Wikimedia 

Mulighet for økonomisk støtte til å opprette IGF 

Nytt styre i ISOC Norge 

10. mars ble det avholdt årsmøte i ISOC Norge. Referatet finnes her. På det første styremøtet, tirsdag  

05.04, konstituerte styret seg, og Maja Enes fortsetter som leder. Merete Asak blir nestleder. Øvrige 

styremedlemmer er (i alfabetisk rekkefølge): Eirik H. Blix, Thomas Gramstad, Ronja Gustafsson (ny), Alf 

Hansen, Marius Hole, Knut Storvik (ny), Torgeir Waterhouse.  

Etjenesten vil ha innsyn 

Aftenposten var raskt ute med å rapportere om regjeringens ønske om å la Etjenesten kunne overvåke 

all trafikk ut og inn av Norge. Det som er saken, er at det er blitt satt ned et utvalg for å se på denne 

problemstillingen. Utvalget består av professor Olav Lysne (leder, samme som ledet “Lysneutvalget” 

som skrev NOU:2015:13 “Digital sårbarhet  sikkert samfunn  Beskytte enkeltmennesket og samfunn i 

en digitalisert verden”) og øvrige medlemmer er advokat Christian Reusch, advokat Eva Jarbekk, 

avdelingsdirektør Einar Lunde og kontreadmiral Trond Grytting (pensjonert). Mandatet til utvalget er å se 

på mulighetene for Etjenesten til å overvåke all trafikk som går inn og ut av Norge, og de kaller dette 

“Digitalt grenseforsvar”. ISOC Norge er svært skeptisk til en slik overvåking, da svært mye trafikk som 

har både avsender og mottaker i Norge går via utlandet særlig Sverige, og et slikt mandat vil i effekt 

kunne påvirke Etjenesten sin mulighet til å overvåke informasjon som aldri hadde som intensjon å 

forlate landet. Videre er det en bekymringsverdig trend i verdenssamfunnet at  

etterretningstjenester handler seg imellom informasjon om andre lands innbyggere slik at overvåking 

skjer i stor skala. En slik type overvåking som regjeringen ser for seg er veldig lik en ulovlig 

masseovervåking både av egne lands innbyggere, men også av andre lands innbyggere. Når det er sagt 

er saken fremdeles ikke avgjort, og det blir interessant å se hva Lysne og gjengen kommer frem til. 

Rapporten vil være ferdig i løpet av utgangen av juni 2016. Du kan lese mer om dette på regjeringens 

sider her.  



Regjeringen vil tillate dataavlesing  åpen høring 07.04 

Nok en gang må vi gi honnør til Aftenposten for å være grundige og ta tak i saker som er viktige, denne 

gangen gjelder det regjeringens forslag om å tillate økte tvangsmidler for politiet, blant annet ved å åpne 

for muligheten for dataavlesing. Dette er et forslag som allerede er fremmet av regjeringen, og det ligger 

nå til vurdering 

hos Stortingets justiskomite. Det er forventet at det skal komme en innstilling innen utgangen av mai 

2016. Det er en åpen høring i denne saken på torsdag 07.04 fra klokken 09:3012 i Høringssal 2. 

Normalt sett skal høringene vises på Stortingets NettTV. På Høringssal 2 ser det ut til at første sending 

begynner klokka 12 denne torsdagen. I følge Stortingets sentralbord skal det ikke være 

noen grunn til at høringen ikke blir sendt på nettTV, så det kan forventes at det blir sendt, og at 

bakgrunnen rett og slett er feil. Det blir spennende å se. Her er programmet til høringen, og vi håper vi 

får sett den. Man kan også, dersom man har mulighet, møte opp personlig for å høre på. Man møter da 

opp ved Høringssal 2 (Akersgate 18) ca en halvtime før høringen starter, dvs ca klokka 09.  

Arrangementsgruppe og organisering av arrangement 

Vi har tenkt å opprette en arrangementsgruppe  det vil si at dere medlemmer inviteres til å bli med å 

opprette arrangementer i regi av ISOC Norge. Aller først har vi begynt å se på et arrangement knyttet til 

IPv6. I første omgang vil Ronja Gustafsson fra ISOCstyret holde oversikt over denne gruppa og vi 

håper flere av dere vil være med å bidra til å gjennomføre dette arrangementet slik at vi kan få ut info om 

status på IPv6 nå, og ikke minst minne folk på hva IPv6 er og hvorfor det er viktig. For å bli med så 

sender du en kjapp liten epost med kontaktinformasjonen din (og i hvilken by du bor) til board@isoc.no, 

så tar vi kontakt! 

IRCkanal #isocno 

Dette er mest bare for å informere om at det finnes en isoc.nokanal på IRC. Den er sporadisk i bruk, men kanskje 

den blir mer populær når det blir flere som er innom der. Bruk dette gjerne som en arena for å diskutere saker 

knyttet til Internett, og så skal vi som er styremedlemmer forsøke så godt vi kan å være tilstede der også. Du finner 

kanalen på freenode/#isocno. 

Spørreundersøkelse “the Future of the Internet”  innen 08.04 

ISOC globalt ønsker å få tilbakemeldinger på hva folk tror kan være med å påvirke hvordan Internett vil 

se ut i fremtiden. Så de ber om at så mange som mulig hjelper til med å svare på spørreundersøkelsen 

“Future of the Internet” som dere kan finne her. Spørreundersøkelsen er åpen frem til 08.04, så bare noen 

få dager igjen. 

Sverige: Høyesterettsdom mot Wikimedia 

For de som følger oss på Facebook har dere kanskje sett en ny litt oppsiktsvekkende dom fra 

Høyesterett i Sverige. Kort fortalt går den ut på at Wikimedia må betale erstatning fordi de har laget en 

database av bilder av kunst i offentlige rom. Vi ser for oss at dette kan ha implikasjoner på hvordan 

bilder blir delt digitalt på nett, og tilgjengelighet av dette. Merk at saken ikke gjelder 

bruk av bilder, men av motivet som vises på disse bildene. Motivene er altså offentlige utsmykninger og 

kunst i offentlige rom. ISOC Norge har kontaktet KORO (Kunst i Offentlige Rom) angående deres syn på 

denne saken, men har ikke fått noen svar enda. Vi er rett og slett nysgjerrige på hvordan holdningen til 

dette er i Norge. For de som ikke orker å lese kildematerialet kan dere lese en kommentar på dommen 

istedet. 

  



 

  

Mulighet for økonomisk støtte til å opprette IGF 

Internet Governance Forum Support Association (IGFSA) har nylig sendt ut en epost: 

Dear all 

The IGFSA has issued an open call to apply for funding of National and Regional IGF initiatives. 

Organisers of National and Regional IGF initiatives are invited to apply, using the form below: 

https://igfsa.wufoo.com/forms/nationalregionaligfmeetingfundingproposal/  

Last year, we supported 15 National and 7 Regional and Subregional initiatives with contributions 

ranging between USD 2000 and USD 3500. 

Contributions this year are expected to be in the same range. 

We hope that our contribution helps strengthen the National and Regional IGF initiatives and enhance 

their linkages with the global IGF. 

Best regards, Markus 

Dette vil si at det altså er mulig å søke om støtte til å opprette et regionalt eller nasjonalt IGF. I 

Norge har vi et IGF som blir arrangert av myndighetene, men det er også ønskelig å ha minst ett 

IGF som ikke er bundet til NKOM og norske myndigheter. ISOC Norge hjelper gjerne til dersom 

noen ønsker å opprette et IGF, ta kontakt på board@isoc.no  

  

 Vi håper dette var interessant, og vi høres ved neste nyhetsbrev om ikke tidligere! 

ISOC Norge 
www.isoc.no 


