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Hei, 

  

Nyhetsbrev februar 2015 

Hva skjer i ISOC Norge? 

Maja fra styret i ISOC Norge har deltatt på en konferanse i Budapest sammen med andre ISOC styremedlemmer 
fra rundt om i Europa. Her har det hovedsakelig blit diskutert hvordan samarbeid mellom ISOCgrupperinger skal 
få til bedre samarbeid seg i mellom, og også mellom ISOC og medlemmene. 

Ett av resultatene til denne turen er at ISOC Norge vil samarbeide med ISOC Sverige om ISOC sin del 

av internetdagarna. For å lese mer om internetdagarna kan du se på internetdagarna.se/ For ISOC 

Sverige sitt bidrag i fjor, så finnes det en video av herligheten her. 

Det er ikke kommet noe mer angående mobilregulerte soner ++, annet enn at også Riksadvokaten har sendt inn 

høringssvar som legger seg tett inntil hva ISOC også sa. Så langt virker det som om at samtlig høringsinstanser har 

de samme betenkelighetene med diffust ansvarsforhold for beslutning, belastning på tilfeldig sivilbefolkning og 

manglende kontrollorganer. For de som ikke har lest ISOC sitt høringssvar kan dere gjenoppleve dette her. 

Hva skjer med ISOC i verden? 

Storbritannia diskuterte i januar muligheten for å ulovliggjøre bruk av kryptering. Dette ser det ut til at David 

Cameron har gått tilbake på etter massic kritikk. 

Putin har signert en lov (31.desember 2014) som krever at all data til russiske statsborgere blir lagret i Russland. 

Dette arbeidet begynner 1. september. Denne loven etterfulgte en serie med lovendringer, blant annet et 

obligatorisk register av alle russiske bloggere med lesere over et visst antall. 

Tilbakemeldinger? 

Vi ønsker, som alltid, tilbakemeldinger. Her er noen spørsmål som du kan plundre på og gi oss tilbakemelding til 

board@isoc.no dersom du har noen tanker: 

Hvilke utfordringer med internett ser du i Norge for tiden/i nær fremtid? 

Hvilke utfordringer med internett ser du i verden for tiden/i nær fremtid? 

Hva skulle du ønske at ISOC Norge vil tilby deg? 

Som en liten fotnote kan vi nevne at Aftenposten melder at Regjeringen har begynt å utrede muligheter for 

eventuelle lovgiving med bakgrunn i den europeiske domstolens avvisning av datalagringsdirektivet. Hold øynene 

oppe for «DLD2». 

God videre februar. 
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