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Hei, 

  

Et par ting vi har gjort siden sist: 

Vi har signert et opprop hvor vi støtter kryptering: https://securetheinternet.org/  det kan dere også som 

privatpersoner. Kryptering er under stadig kritisk blikk fra politisk hold, ett eksempel er hvordan Apple nå står i 

stormen for å nekte å lage en bakdør for å slippe til FBI og andre (som vi da forstår som etter hvert hvem som 

helst). Muligheten for å ha kryptert kommunikasjon er en del av retten til privatliv og rett til å ivareta personlig 

integritet. Så derfor signerte vi på vegne av Norwegian Chapter of the Internet Society.  

Vi holdt en innledning om Internet Society og verdien av et åpent Internett på NIXmøtet. Følger du linken kan du 

se på lista over tema, samt få tilgang til presentasjonen til Maja. 

Vi har såvidt begynt å jobbe med et prosjekt som omhandler blokkering av sider på Internett, og håper å få litt 

aktivitet fra dere medlemmer angående dette. Mer informasjon kommer. 

Det er snart nytt årsmøte. Vi blir veldig glade dersom noen velger å dukke opp og bli med på møtet, og kanskje 

også er det noen ildsjeler der ute som ønsker å bidra mer aktivt? Årsmøtet vil bli holdt på Frivillighetens Hus på 

Tøyen, torsdag 10. mars. Det kommer også egen epost med nærmere innkalling (dere har også fått en innkalling 

tidligere). 

Etter møtet pleier vi å stikke ut og være litt sosiale sammen og det er som regel veldig hyggelig. 

Internett og Norge: 

Personverndagene ble avholdt, og man kan lese denne rapporten om hvordan det står til med personvernet. 

Rapporten ble gitt ut at Datatilsynet og Teknologirådet.  

Tema for personverndagen var overvåkingsøkonomien, og du kan lese litt om dette her i denne kronikken fra Tore 

Tennøe (Teknologirådet) og Bjørn Thon (Datatilsynet).  

Hvis du brenner for tema og vil se hva som skjedde på personverndagen, finnes det et opptak av dette. 

Regjeringen har nå ute en høring om endringer i ekomloven som blant annet omhandler nettnøytralitet. En høring 

er et spørsmål fra regjeingen om å få tilbakemeldinger fra personer, interessenter og organisasjoner. Høringen i 

sin helhet kan du lese her. ISOC Norge vil skrive et svar til denne høringen. Høringsfristen er 11.mars, så det er 

kun et par uker på å sette seg inn i saken og skrive et høringssvar. Dersom du ønsker å komme med 

tilbakemeldinger til ISOC Norge om hva vi burde inkludere i vårt svar, ber vi om at dette kommer til oss før 06. 

mars slik at vi får tid til å vurdere tilbakemeldingene og presentere det i et samlet dokument. Send til 

board@isoc.no  

  



Europa og verden 

Tettere oppsummering for Europa kan finnes på følgende link: 

http://www.internetsociety.org/whatwedo/wherewework/europe  

Safe harbour: EU DPAs (Data Protection Authorities) er satt til å finne mulige løsninger på å begrense overføringen 
av informasjon om EU´s innbyggere til USA. USA og EU har blitt enige om et rammeverk som kan erstatte Safe 
Harbouravtalen. Hva denne spesifikt går ut på er fremdeles litt uklart. Detaljer i avtalen blir, etter det vi kjenner til, 
fremdeles utarbeidet, og et rammeverk er kun et rammeverk. En av tingene som tilsynelatende blir diskutert, er at 
USA foreslår å oppnevne en ombudsmann som skal forholde seg til klager fra EUborgere angående overvåking i 

USA. Fremdeles er mye av innholdet i avtalen ukjent, og det er mange spekulasjoner ute og går.  

Frankrike: Høyere bøter for selskaper som bryter persondataregler. Forslag til endringer av muligheten til å gi høyere 
bøter for brudd på persondata. Forslaget gir mulighet til å øke bøtesatsene fra ¢ 150.000 til ¢ 20 Millioner eller 4% 
av selskapets overskudd. 

EU: Big data kan tiltrekke seg oppmerksomhet fra EU. Måten store Internet selskaper idag samler inn data vil bli 

fulgt opp av EU. Hovedhensikten med denne oppfølgingen er å påse at ikke den innsamlede dataen blir brukt til 

konkurranse vridning 

ISOC Kashakstan Almaty er den aller nyeste ISOCavdelingen. 
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