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Innhold: 

• ISOC er en av organisasjonene som faktisk har innflytelse over Internett – dette kan 
du være med på ved å bli medlem! 

• Sosiale medier har en viktig rolle ved påvirkning av velgere 
• ISOC NO medlemsmøter 
• Internet of things - sender oss tilbake til middelalderen(?) 
• Er EU åpen nok? 
• Hvordan kan GDPR se ut i praksis? 
• Digitalt grenseforsvar. Hva står på spill? 
• Konklusjonen om datalagring som EU-kommisjonen ikke ville at vi skulle få se 
• Innebygd personvern sikrer den enkelte brukers personvern 
• Noen prøver seg med (delvis) usanne påstander om GDPR 
• ISOC Norge støtter Jan Tore Sanner sin beslutning om manuell telling av stemmene 
• Oppnevning av IKT-sikkerhetsutvalg 
• Pågående høringer 

 

ISOC er en av organisasjonene som faktisk har innflytelse over 
Internett – dette kan du være med på ved å bli medlem! 
Vi rekrutterer i perioden fremover – snakk med kollegaer, familie, venner og bekjente og 
fortell om arbeidet til ISOC. Her er noen ord om hva vi driver med. 
 

• Vi er med og former fremtidig policy for domener internasjonalt og i Norge. 
• Vi arrangerer medlemsmøter om bruken av internett og aktuelle tema rundt dette, 

inkludert historen, personvernet og politikken. 
• Vi er med i samfunnsdebatten, og skriver svar på høringer 

 
Internet Society sin hovedside: http://www.internetsociety.org/ 
ISOCs formål: https://www.internetsociety.org/who-we-are/mission 
Innmelding: https://www.internetsociety.org/get-involved (velg “Norway Chapter”) 
Du finner oss på Facebook, Twitter og Linkedin. Søk etter “ISOC Norge” eller “Internet 
Society Norway Chapter”. Vi har også et webgrensesnitt (“Connect”) til epost-lista vår på 
isoc.org. 

• https://www.linkedin.com/company/10614713/ 
• https://www.facebook.com/InternetSocietyNorwayChapter/ 
• https://twitter.com/ISOCNorway 
• https://connect.internetsociety.org/ 

 
Oversikt over alle “Communities” du som medlem kan delta i: 
https://connect.internetsociety.org/communities/allcommunities 
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Som medlem av dette fellesskapet, vil du være i stand til å starte diskusjoner ved å sende en 
e-post til internetsociety-norway@connectedcommunity.org eller opprette en ny melding på 
Connect. Følg oss også på Facebook og Twitter! 

Sosiale medier har en viktig rolle ved påvirkning av velgere 
Peker til NRKS program, ”Kan vi stole på Facebook?”  
https://tv.nrk.no/program/KOID22007417/kan-vi-stole-paa-facebook 
 
Programmet stiller spørsmålet: Bør Facebook ha et redaktøransvar slik andre media har? 
 
Synspunkter? Bli med og diskuter i forumet vårt! 
https://connect.internetsociety.org/communities/community-
home/digestviewer/viewthread?GroupId=163&MessageKey=9095acdf-6dfd-42aa-8eda-
123ebee7b841&CommunityKey=29ae0d62-e00f-42fd-bf02-ed5a64ea0f3f&tab=digestviewer  

ISOC NO medlemsmøter 
The Commons Conservancy - et juridisk hjem for åpen kildekode i Europa - 11. 
oktober 2017 kl 1800 
NORIDs lokaler, 2. etasje St. Olavs plass 2, Oslo. Inngang forbi Teketopa og opp trappa. 
 
Møtet foregår på norsk og det er gratis adgang. Det blir en innledende presentasjon med 
følgende ingress, og deretter muligheter for diskusjon og mingling: 

 
Collaborative software development is more important than ever, and while there are 
lots of tools for the technical side (e.g. github and friends), there is still little support for 
handling legal and financial issues. 

 
This can hinder open source projects from maturing, or even from starting if the legal 
environment is difficult. 
  
In this talk Jan Meijer (Commons Conservancy & UNINETT) will present a new 
approach to solve this problem space, including a look at The Commons Conservancy; 
a legal and financial home for open source projects in Europe. 

 
InterCommunity 2017 - kakefeiring - 19. september 2017 kl 1700 
NORIDs lokaler, 2. etasje St. Olavs plass 2, Oslo. Inngang forbi Teketopa og opp trappa. 
Vi samles hos NORID og drikker kaffe, spiser kake og slarver om Internett under paraplyen 
til ISOCs InterCommunity 2017. ISOCs globale medlemsmøte. 
https://www.internetsociety.org/intercommunity/2017  

Internet of things - sender oss tilbake til middelalderen(?) 
IoT høyttalere for ti-tusener blir ubrukelig om du ikke aksepterer svekkede personvernregler. 
http://www.zdnet.com/article/sonos-accept-new-privacy-policy-speakers-cease-to-function/  
 
Tankevekkende parallell til SONOS-saken ovenfor: 
http://theconversation.com/the-internet-of-things-is-sending-us-back-to-the-middle-ages-
81435?utm_source=facebook&utm_medium=facebookbutton 
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Er EU åpen nok? 
EU sitt forslag til copyright direktiv på linje med dagens filtrering i Kina. https://edri.org/leaked-
document-eu-presidency-calls-for-massive-internet-filtering/  

Hvordan kan GDPR se ut i praksis? 
Neste gang du logger deg på diskusjons-forumet vårt, Connect, så vil du bli spurt om å 
akseptere endringene i bruksvilkårene nå som GDPR kommer. Er dette en god måte å 
håndtere de nye reglene? Start diskusjonen på 
https://connect.internetsociety.org/communities/community-
home?CommunityKey=29ae0d62-e00f-42fd-bf02-ed5a64ea0f3f 

 
Internet Society Privacy policy: https://www.internetsociety.org/privacy-policy  
 
UNINETT har laget en veileder om GDPR for sektoren, høyere utdanning. Den kan være 
nyttig også for andre sektorer. 
https://www.uninett.no/sites/default/files/imce/Sikkerhet/personvernforordningen_veil_uh.pdf  

Digitalt grenseforsvar. Hva står på spill? 
Datatilsynet arrangerer gratis seminar i Oslo, 25. september 2017: 
https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/arrangementer/seminar-om-digitalt-grenseforsvar/  

Konklusjonen om datalagring som EU-kommisjonen ikke ville at 
vi skulle få se 
EU-kommisjonen unntok deler av notat fra offentligheten. Forslaget om digitalt grenseforsvar var 
ikke juridisk gjennomførbart.  
http://www.uhuru.biz/?p=1821 
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Innebygd personvern sikrer den enkelte brukers personvern 
Datatilsynet utlyser konkurranse - "Innebygd personvern i praksis 2018". Kanskje du kan delta? 
https://www.datatilsynet.no/aktuelt/2017/konkurranse--innebygd-personvern-i-praksis/  

Noen prøver seg med (delvis) usanne påstander om GDPR  
...som en unnskyldning for å utsette innføringen(?). https://www.digi.no/artikler/kronikk-11-
pastander-om-gdpr-og-de-nye-personvernreglene-som-er-delvis-feil/405201  

ISOC Norge støtter Jan Tore Sanner sin beslutning om manuell 
telling av stemmene 
ISOC Norge er motstander av eValg, og var svært glade for at Sanner stoppet dette. 
https://www.aftenposten.no/norge/i/pwKj1/Skjerper-sikkerheten-rundt-stortingsvalget-Alle-
kommuner-ma-gjennomfore-manuell-telling  

Oppnevning av IKT-sikkerhetsutvalg 
Regjeringen har i dag nedsatt et utvalg som skal se på regelverk og organisering innenfor 
IKT-sikkerhet. Målsettingen er økt IKT-sikkerhet. Utvalget skal belyse tre problemstillinger: 
 

• er dagens regulering hensiktsmessig for å oppnå forsvarlig nasjonal IKT-sikkerhet? 
• har vi en hensiktsmessig fordeling og organisering av tverrsektorielt ansvar på 

etatsnivå innen nasjonal IKT-sikkerhet? 
• hvilke regulatoriske og organisatoriske grep bør gjøres for å styrke nasjonal IKT-

sikkerhet? 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oppnevning-av-ikt-sikkerhetsutvalg/id2570766/  

Pågående høringer 
Høring om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av 
personvernforordningen i norsk rett: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-utkast-til-ny-personopplysningslov--
gjennomforing-av-personvernforordningen-i-norsk-rett/id2564300/  
 
06.07.2017 Høring Justis- og beredskapsdepartementet 
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny 
personopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett. 

Departementet foreslår at forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si 
at forordningen gjøres gjeldende som norsk rett gjennom en henvisnings-
bestemmelse i den nye person¬opplysningsloven. Videre foreslår departementet 
lovbestemmelser som utfyller bestemmelsene i forordningen. 
Høringsfrist: 16.10.2017 Status: På høring 
 
Høring - Behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---behandling-av-overskuddsinformasjon-
fra-kommunikasjonskontroll-mv/id2569958/  
 
07.09.2017 Høring Justis- og beredskapsdepartementet 
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om diverse 
endringer i regelverket for behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll 
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mv. 
Høringsfrist: 15.01.2018 Status: På høring 
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