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Ny professor!!
Førsteamanuensis Arild Jansen har søkt og fått 
opprykk til professorstilling. Vi gratulerer Arild og 
oss selv med denne viktige begivenheten!

Nye stipendiater
Kevin McGillivray og Darren Read har tiltrådt som 
stipendiater ved SERI. Kevin skal skrive om ”Cloud 
computing — the use of contracts as a means of go-
verning networked computer services” og Darrens 
emne er ”Net Neutrality: and the Regulation The-
reof”. Denne høsten er Darren på forskningsopphold 
ved Center for Internet and Society ved Stanford Law 
School, der han bl.a. setter seg inn i den amerikanske 
debatten om nettnøytralitet.

Olav Torvund i permisjon
Professor Olav Torvund tok i august 2012 permisjon 
fra stillingen som professor ved SERI. De to neste 
årene skal han arbeide som partner hos Bing Hodne-
land.

Rapport og seminar om personvern og 
flåtestyring
Mandag 15. oktober kl 14.00 – 16.00 legger Mona 
Bråten (Fafo) og Tommy Tranvik (SERI/AFIN) fram 
første rapport i prosjektet Flåtestyring og kontroll 
med ansatte utenfor fast arbeidssted. Nærmere 
informasjon om seminaret og rapporten finnes på 
http://www.afin.uio.no, ”Arrangementer”.

Ny bok I
Emily M. Weitzenboecks doktoravhandling kom-
mer snart ut som bok på Edward Elgar Publishing. 
Boken har fått tittelen ”A Legal Framework for 

Emerging Business Models: Dynamic Networks as 
Collaborative Contracts”. Vi gratulerer!

Ny bok II
Forsker Tommy Tranvik har utgitt boken 
”Personvern og informasjonssikkerhet i kommunen. 
En håndbok i risikovurdering” (Kommuneforlaget, 
2012). Boken retter seg mot ledere og ansatte i 
kommunal sektor som har ansvaret for å følge opp 
reglene om informasjonssikkerhet og 
risikovurderinger i personopplysningsloven med 
forskrift. Hensikten med boken er å vise hvordan 
risikovurderinger kan planlegges og gjennomføres, 
og å avlive myten om at risikovurdering er en 
komplisert aktivitet som bare høyt kvalifiserte 
eksperter kan gjøre. Boken er skrevet sammen med 
sikkerhetsansvarlig Rolf Sture Normann i Uninett 
AS. Vi gratulerer!

Rapport om automatisert forvaltning
Masterstudenter på forvaltningsinformatikk, Benita 
Haftorn Hildonen og Siri Gulstuen, har gjennomført 
undersøkelse av automatisering i statlig forvaltning. 
Arbeidet er utført etter oppdrag, og med stipend fra 
Datatilsynet. Dag Wiese Schartum har laget under-
søkelsesopplegget og veiledet arbeidet.  Rapporten 
finner du her.

Seminar om styring av IKT i staten
Felles IKT-løsninger i staten – hvordan organisere 
og styre disse? er tittel på seminar som AFIN 
arrangerer den 22. oktober, 10.15 – 15.00 i Domus 
Nova. Utforming av en felles iKT-arkitektur er et 
sentralt virkemiddel i statens IKT-politikk. På 
seminaret skal vi drøfte organisering og styring av 
arbeidet med fellesløsninger som del av denne 
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arkitekturen. Nærmere informasjon og påmelding 
under ”Arrangementer” her.

Knut Selmers minneforelesning
Knut Selmers minneforelesning blir avholdt den 1. 
november. Lillian Edwards fra Strathclyde 
University vilforedra om ”Online Intermedaries as 
Copyright Cop: Is ”Three Strikes” dying?”, som 
blant annet er basert på hennes rapport ”The Role 
and Responsibility of Internet Intermediaries in the 
Field of Copyright and Related Rights” skrevet på 
oppdrag fra Wipo.

Personvernkonferansen 2012
Årets konferanse går av stabelen på Bristol i Oslo 
fredag den 7. desember. Emnet er ”Effektiv styring 
av personvern – hvordan da?”. Tanken er å belyse 
styrker og svakheter ved rettslige og andre 
virkemidler som kan anvendes for å gjennomføre 
ønsket personvern. Stikkord er direktiv versus 
forordning, innebygget personvern, 
personvernfremmende teknologi, personvernombud 
og bransjenormer.

Eforvaltningskonferansen 2013
Neste konferanse arrangeres 12. – 13. februar 2013 i 
Kongressenteret (Oslo) og har som tema perspektiver 
og skråblikk på regjeringens digitaliseringsprogram 
for offentlig forvaltning. Konferansen arrangeres 
som vanlig i samarbeid mellom SERI, Fagforbundet, 
El&IT-forbundet og NTL. Eforvaltningskonferanse-
ne pleier å være store arrangementer med rundt 200 
deltakere. Rutine for påmelding kommer på http://
www.afin.uio.no, ”Arrangementer” ved nyttårstider.

Samarbeid med Avdeling for medisinsk 
genetikk, OUS
SERI og professor Marit Halvorsen ved IOR 
samarbeider med Avdeling for medisinsk genetikk 
ved Oslo universitetssykehus om 
personvernproblemstillinger knyttet til bruk av 
genetiske opplysninger som ledd i medisinsk 
behandling. Stud. Jur. Marit Stubø har fått 
studentstipend for å skrive om ”retten til ikke å 
vite”. Ytterligere ett stipend vil bli tildelt i 
vårsemesteret. OUS finansierer tiltaket.

Nytt prosjekt: RASEN
Prosjektet RASEN (Compositional Risk Assessment 
and Security Testing of Networked Systems) er et 
nytt prosjekt som er finansiert av EU gjennom FP7. 
Prosjektet ledes av SINTEF. Vi skal samarbeide 
med partnere i Norge, Tyskland og Romania om å 
utarbeide metoder for integrering av IT-
sikkerhetsvurderinger og sikkerhetstesting. SERIs 
rolle er å bidra til at metoden får rettslige elementer. 
SERIs del av prosjektet tar utgangspunkt i Tobias 
Mahlers doktoravhandling om rettslige 
risikovurderinger. Dette vil bli integrert med 
metoder for å teste etterlevelse (compliance) av 
rettslige krav. En forsker vil bli ansatt for å arbeide 
med dette prosjektet (stillingen er per september 
2012 under utlysning), og postdoktor Tobias Mahler 
vil koordinere SERIs deltakelse.

Ny æra for personvernet 
…var tittelen på et seminar SERI arrangerte om 
forslag til EU-forordning og direktiv om personvern, 
endringer i personopplysningsloven og bestemmelse 
om personvern i Grunnloven. Seminaret ble avholdt 
12. juni på Radisson Blue Scandinavia Hotel i Oslo, 
og samlet 148 deltakere. Innledere fra SERI var Lee 
A. Bygrave (Oversikt over viktige forskjeller 
mellom personverndirektivet og forslaget til 
personvernforordning), Inger Marie Sunde (PHS og 
SERI) om hovedpunkter i forslag til direktiv om 
behandling av personopplysninger innenfor det 
strafferettslige området, og Dag Wiese Schartum 
(Om framtidige metoder for regulering av 
personvern: forordning, direktiv, lov). Tobias Mahler 
var ordstyrer.

Igov2 symposium
I forbindelse med Igov2-prosjektet ble det arrangert 
et symposium 22. og 23. august med ledende 
utenlandske forskere på fagfeltet til stede. 
Programmet finnes her. I forkant av symposiet ble 
det arrangert et seminar om ”International Internet 
Law” med Joanna Kulesza (University of Lodz) som 
innleder, og en workshop om ”Technical Standards 
and Privacy by Design” med Milton Mueller 
(Syracuse University), A. Michael Froomkin 
(University of Miami), Andrea Matywyshyn 
(University of Pennsylvania) og Gisle Hannemyr 
(UiO) som innledere. Workshopen var i regi av 
European Internet Science Network of Excellence 

http://www.jus.uio.no/ifp/om/organisasjon/afin/
http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/internet-governance/events/symposium-internet-governance-2012.html


som SERI er del av (se videre http://www.internet-
science.eu/). Symposiet ble etterfulgt av det 12. 
årlige møte av ”ICANN Studienkreis” der Lee 
Bygrave innledet om ”The Legal Environment for 
the Internet in Norway”.

Arbeidsgruppe i ICANN
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers) arbeider med å innføre en rekke nye 
toppdomener (TLDer). Postdoktor Tobias Mahler 
har vært medlem av en rådgivende arbeidsgruppe i 
ICANN som har utarbeidet kriterier for evaluering 
av denne innføringen. Resultatet av arbeidet er nå 
under behandling i ICANN, og ventes å bli fremlagt 
for ICANNs styre i nær fremtid. Etter første runde 
av innføringen av nye TLDer skal ICANN nedsette 
et utvalg som skal vurdere om innføringen av nye 
TLDer bidrar til å styrke konkurranse, forbrukernes 
tillitt og forbrukernes valgmuligheter i 
domenenavnsystemet. Det nevnte arbeidet er ment å 
støtte denne evalueringen.

Pris for paper
Postdoktor Maryke Silalahi Nuth fikk tildelt prisen 
“Distinguished Paper Award“ under 2012 
International Conference on e-Commerce, 
e-Administration, e-Society, e-Education, and 
e-Technology i Hongkong, 30 March – 1 April 2012. 
Paperet har tittelen “Legal Considerations for 
Inclusive Identity Management System In New 
Social Media“ og beskriver juridiske 
problemstillinger i e-Me prosjektet som bl.a. 
omfatter spørsmål om identitetshåndtering.

Hvor automatisert bør forvaltningen være?
Spørsmålet ble stilt som overskrift til 
heldagsseminar den 17. september i regi av Avdeling 
for forvaltningsinformatikk. Innledere fra SERI/
AFIN var Benita Haftorn Haldonen, Siri Gulstuen 
og Dag Wiese Schartum. 

Internet Governance Workshop på IRIS 
konferanse
Under den årlige rettsinformatikk konferansen IRIS 
i Salzburg ledet postdoktor Tobias Mahler en 
workshop om ” Legal Asects of Internet 
Governance”. I tillegg til et foredrag i denne 
workshopen holdt Mahler et innlegg om 
rettsvisualisering.

Fjernundervisning ved Queen Mary Col-
lege 
Postdoktor Tobias Mahler har på vegne av Institute 
of Computer and Communications Law ved Queen 
Mary College, University of London, utarbeidet et 
nettbasert undervisningstilbud om Internetstyring. 
Studentene leser utvalgte tekster, utfører oppgaver 
og deltar i live chat på kveldstid.  Samarbeidet er et 
indirekte resultat av Igov2 prosjektet, der SERI 
samarbeider med Julia Hörnle ved Queen Mary 
College.

Blanck om IT-kontrakter
Høsten 2012 har advokat Lars Jackob Blanck SERI 
som arbeidssted for å skrive bok om IT-kontrakter. 
Som en av de virkelige veteranene innen 
rettsinformatikk er det spesielt hyggelig å ha Lars 
Jacob tilbake i miljøet!

Avsluttet forskningstermin
Lee Bygrave har avsluttet en 12 måneders 
forskningstermin. I denne tiden har han bl.a. vært 
gjesteforsker ved Australian National University i 
Canberra og ved European University Institute i 
Firenze.

Fra lovtekst til programkode
Dag Wiese Schartum har gjort vesentlige 
oppdateringer av sin framstilling av rettslige 
spørsmål knyttet til utvikling av rettslige 
informasjonssystemer. Framstillingen er utvidet og 
forbedret i flere omganger og begynner nå kanskje 
nesten å bli leseverdig! Du finner den her.

Utvalgte artikler og foredrag
•Darren Read har skrevet ”Net neutrality and the EU 
electronic communications regulatory framework” 
(publisert i International Journal of Law and 
Information Technology, 2012, bind 20: 48-72).

•Postdoktor Tobias Mahler har presentert sin 
doktoravhandling ”Legal Risk Management” ved 
industrijuristgruppens årlige seminar.  

•Arild Jansen har skrevet og presentert artikkelen 
”What is This Thing Called e-Service?. A Critical 
Look at the Use of the Concept ‘Electronic Service” 
på ECIS 2012 (European Conferanse of Information 
systems). Artikkelen er skrevet sammen med forsker 
Svein Ølnes, Vestlandsforskning.
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•Når kan rettslig regulering av 
informasjonssikkerhet sies å være hensiktsmessig? 
var tittel på Dag Wiese Schartums innlegg på 
sikkerhets og sårbarhetskonferanse i regi av Den 
norske dataforening i Trondheim 8. mai.

•Arild Jansen har skrevet og presentert artikkelen 
”The understanding of ICTs in public sector and its 
impact on governance” på EGOV 2012 (Electronic 
Governance). 

•I august publiserte Kevin McGillivray artikkelen 
”Anticipating conflict—an evaluation of the new 
gtld dispute resolution system” i ScriptED, 
University of Edinburgh. 

•Forsker Tommy Tranvik har publisert artikkelen 
”Kommunal regeletterlevelse – illusjoner og 
realiteter på personvernområdet” i Tidsskrift for 
samfunnsforskning, nr. 2, 2012. Artikkelen 
presenterer og drøfter resultatene fra en studie av 
hvordan 19 store og mellomstore kommuner 
etterlever reglene om informasjonssikkerhet i 
personopplysningsloven med forskrift. Resultatene 
viser at selv om kommunene har vilje til å etterleve 
reglene, mangler de både kompetanse og ressurser 
til å ivareta regelverket i praksis.

•Dag Wiese Schartum holdt innlegg om ”Rettslige 
aspekter ved analyse av bruksmønstre knyttet til 
digitale TV-sendinger” på avslutningsseminar til 
prosjektet R2D2 den 20. juni.

•Jon Bing innledet på nordisk stormøte for 
administrativ ledelse og styrerepresentanter for alle 
nordiske forvaltningsselskaper som representerer 
reprografirettigheter. Emnet var hvorfor kollektiv 
forvaltning og vederlagstildeling var den løsningen 
som ble valgt i starten på 1970-tallet, og utfordringer 
med ordningen i en digital tidsalder. Den 
etterfølgende debatt ble ledet av Helge M 
Sønneland, som også innledet om det rettslige 
rammeverket for bokutgivelser i analog og digital 
form, og for tilgjengeliggjøring på nett.

•Dag Wiese Schartum har skrevet artikkel med 
presentasjon av studieprogrammet Demokrati og 
rettigheter i informasjonssamfunnet (DRI) som 
organiseres av Avdeling for forvaltningsinformatikk. 
Artikkelen er tilgjengelig her.

•Jon Bing var foredragsholder på El§As 
sommerskole i Vilnius, ved Mykolas Romeris 
University. Litauen, 10. – 11. august. Jons to 
foredrag var ”How did Computer Programs become 
protected under Copyright Law?” og ”The 
Emergence of European Data Protection – from the 
Swedish National Statute (1973) to the Data 

Protection Directive (1995)”.

Vederlagsprinsipper for Bokhylla.no
Helge M. Sønneland har ledet arbeidsgruppen som 
la fram forslag til vederlagsprinsipper som ligger til 
grunn for den nye avtalen mellom 
Nasjonalbiblioteket og Kopinor om ”Bokhylla.no”.

Tall fra AFINs studieprogrammer

Høsten 2011 var det 46 studenter som takket ja til 
en studieplass på Demokrati og rettigheter i infor-
masjonssamfunnet (DRI). 36 av disse bekreftet ut-
danningsplanen i høstsemesteret. Det var 906 søkere 
som hadde DRI-programmet på deres prioriterings-
liste høsten 2011, og 63 som hadde DRI-programmet 
som første prioritet i søknaden.

Høsten 2011 og våren 2012 tilbød Avdeling for for-
valtningsinformatikk (AFIN) undervisning på bac-
helornivå i til sammen fire emner og eksamen på 
bachelornivå i til sammen fem emner (tre om høsten 
og to om våren). 

Det var totalt 138 eksamensmeldinger, og av disse var  
76 studenter på bachelorprogrammet i DRI, mens 62 
var studenter med annen studierett (andre program-
mer og enkeltemnestudierett). Totalt var det 108 som 
besto eksamen. Det var en student som strøk, mens 
29 studenter ikke møtte til eksamen

Høsten 2011 startet 13 studenter på masterprogram-
met i forvaltningsinformatikk.

Høsten 2011 var det 18 studenter som startet på det 
internasjonale masterprogrammet ICT Law.

Nytt fra SERIøs studentforening
•Fadderukene ble i høst gjennomført med stort 
engasjement. 25 nye studenter på Bachelor i 
Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, 
ble godt motttatt av årets faddere med blant annet 
DRI olympiske leker, filmkveld, hageleker, mye fest 
og moro.
•2. – 4. november gjentas suksessen med hyttetur på 
Hoppeseter for alle studenter tilknyttet SERI/AFIN. 
Følg med på mail og oppslag for nærmere 
informasjon.
•Studentforeningen jobber i disse dager med å 
arrangere en karrieredag rettet mot bachelor i 
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demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, 
og master i forvaltningsinformatikk. Aktuelle 
arbeidsgivere etter endt bachelor eller mastergrad vil 
bli invitert. 


