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Doktoravhandling om alternativ 
konfliktløsing

LLM Susan Schiavetta forsvarte sin phd-avhand-
ling «Electronic Alternative Dispute Resolution 
– Increasing the Access to Justice Via Procedural 
Protections» den 24. oktober 2008 i Gamle fest-
sal, Domus Academica. Dagen før holdt hun sin 
prøveforelesning 
 «Data protection and passenger data transfer by 
airlines to home or third country governments». 
Bedømmelseskomiteen bestod av professor Elisa-
beth Thornburg (Dallas), professor Arno R. Lodder 
(Amsterdam) og professor Hans Jacob Bull (Oslo).

«[The] thesis [focus] on ways to integrate e-ADR 
into the dispute resolution landscape. Above all, 
it argues that e-ADR providers can generate trust 
in e-ADR by implementing certain procedural 
protections. As a rule, when disputants rely on a 
person or procedure to resolve their dispute they 
expect that person or procedure to be fair to both 
sides. To ensure such fairness, certain procedural 
protections are traditionally implemented. In a 
similar vein then e-ADR providers ought to of-
fer users with necessary procedural protections. 
Once providers guarantee procedural protections 
disputants will be able to trust e-ADR as a valid 
source of dispute resolution. 

In order to get e-ADR providers to implement the 
relevant procedural protections this thesis advo-
cates regulating the e-ADR market. This is pri-
marily because previous research carried out by 
Consumers International as well as the research 

carried out for this thesis reveals that the current 
implementation of the procedural protections is 
poor under a self-regulatory system. Furthermore, 
non-regulatory measures such as education, mar-
keting and technical measures will only increase 
the awareness and security of e-ADR procedures 
rather than guarantee the implementation of the 
relevant procedural protections. 

On the whole then, this thesis embodies two 
main themes: the relevance of procedural protec-
tions (Theme 1) and increasing access to justice 
(Theme 2). When combining these two themes, 
one main theme materialises: building trust via 
procedural protections so as to increase access 
to justice. This thesis was split into three parts, 
each of which is directly connected to the overall 
theme. The first part looks at trust building via 
regulation, the second part outlines the constitu-
ent parts of the trust construct, and the third part 
focuses on building the construct of trust.» 1

Internasjonal konferanse og ny bok 
om styring av Internett 
– Internet Governance

SERI arrangerer internasjonal konferanse om «In-
ternet Governance at the Crossroads» i Litteratu-
rens hus den 29. – 30. januar 2009. Arrangementet 
skjer i samarbeid med Institutt for privatrett (UiO) 
og UNINETT Norid AS.  Hovedtemaer på konfe-
ransen er:

6. NOV. 2008

SERIøst nytt kommer normalt ut 4-6 ganger i året og inneholder kortfattet infor-
masjon om vitenskapelig og annen faglig aktivitet ved Senter for rettsinformatikk 
og Avdeling for forvaltningsinformatikk.  Følg for øvrig med på Aktueltspalten på 
nettsidene våre, www.jus.uio.no/iri og www.afin.uio.no.

1 Hentet fra Schiavettas sammendrag av avhandlingen.



•	Liberalization	of	the	domain-name	space
•	Globalization	of	Internet	governance
•	Net	neutrality
•	Electronic	communications	law
•	Online	gambling
•	WHOIS	services	and	databases

Samtidig laseres boken «Internet Governance: In-
frastructure and Institutions» (Oxford University 
Press), redigert av Lee A. Bygrave og Jon Bing.

Nytt prosjekt om personvern  
i skolen

SERI viderefører sitt samarbeid med Uninett 
ABC ved å igangsette et toårig forsknings- og ut-
viklingsprosjekt om personvern i skolen.  Prosjek-
tet har følgende hovedelementer:

1) Utvikling av prototyp av et informasjonssys- 
 tem vedrørende rettslig regulering av person- 
 vern i skolen: «Personvernskolen».
2) Innhenting av erfarings- og holdningsmateriale 
  mv. fra elever, foreldre/foresatte og skoleledelse  
 ved hjelp et forskningsopplegg der Personvern- 
 skolen spiller en sentral rolle;
3) Gi respons på innkomne spørsmål og henvend- 
 elser fra Personvernskolen;
4) Evaluere bruken av Personvernskolen i hht. et  
 evalueringsopplegg som fastlegges før tjenesten  
 tas i bruk.

Forsker dr. polit Tommy Tranvik er ansatt i pro-
sjektet som starter 15. januar 2009. Tranvik blir 
ansatt hos Uninett ABC, men vil det meste av 
tiden ha SERI, AFIN som arbeidssted. Som del 
av prosjektet blir det utviklet et rettslig informa-
sjonssystem – Personvernskolen – som spesielt skal 
utformes for å gi svar på de mange og vanskelige 
personvernspørsmålene knyttet til skolesektoren. 
Computas forestår den tekniske utviklingen i 
samarbeid med Tranvik og Schartum, som også 
er ansvarlig for det rettslige innholdet.

Ny bok: «Elektronisk forvaltning  
på norsk»

Boken er skrevet av medarbeidere ved SERI/AFIN 
og gode samarbeidspartnere i akademia og offent-
lig forvaltning.  Artikkelsamlingen har 17 bidrag 
med interdisiplinær tilnærming til elektronisk 
forvaltning i norsk statlig og kommunal forvalt-
ning.  Fra SERI har stipendiat Herbjørn Andre-
sen, professor Jon Bing, førsteamanuensis Arild 
Jansen, professor Dag Wiese Schartum og forsker 
Tommy Tranvik skrevet artikler.  I boken finnes 
det konkrete redegjørelser for IKT-systemer i of-
fentlig sektor og etatenes arbeid med disse (Skat-
teetaten, Samordna opptak og Lånekassen), men 
hovedinnholdet i boken gjelder diskusjoner av uli-
ke aspekter ved IKT i norsk offentlig forvaltning.  
Noen stikkord er IKT-politiske utviklingslinjer, 
automatiserte beslutninger og rettssikkerhet, or-
ganisering av systemutvikling og medvirkning, 
grunndata, krav til e-ID løsninger, demokrati 
og informasjonsulikhet mv. Arild Jansen og Dag 
Wiese Schartum har redigert boken (417 s).

Utredning om fødselsnummer  
og biometri

Etter oppdrag fra Justis- og politidepartementet, 
har professor Dag Wiese Schartum, i samarbeid 
med førsteamanuensis Lee A. Bygrave, utredet 
spørsmål vedrørende personvern i tilknytning til 
bruk av fødselsnummer og biometri. Rapporten 
inneholder en drøftelse av den rettslige regulerin-
gen i personopplysningsloven av spørsmål ved-
rørende bruk av fødselsnummer og biometriske 
teknikker for identifisering og autentisering av 
enkeltpersoner.  Utgangspunktet for drøftelsen er 
personopplysningsloven § 12.  Redegjørelser og 
drøftelser munner ut i konkrete forslag til endrin-
ger av personopplysningsloven.  Et utgangspunkt 
er at fødselsnummer og biometri må reguleres i et 
samspill mellom personopplysningsloven og sær-
lovgivning.



Forslaget til ny regulering i personopplysnings-
loven av fødselsnummer bygger på dagens § 12, 
men slik at:

•	Den	 behandlingsansvarlige	må	 ha	 gjennomført 
 en risikovurdering som klart viser at fødselsnum- 
 mer er nødvendig for å oppnå sikker identifisering.
•	Det	innføres	et	forbud	mot	bare	å	benytte	fød- 
 selsnummer for å autentisere personers identitet.

Forslaget til ny regulering i personopplysningslo-
ven av biometri bygger på et skille mellom formå-
lene identifisering og autentisering, slik at:

•	Bruk	av	fingeravtrykk	og	andre	biometriske	me- 
 toder for å avdekke en persons identitet (identi- 
 fisering), ikke er tillatt uten lovhjemmel.
•	Bruk	av	fingeravtrykk	og	andre	biometriske	me- 
 toder for å autentisere personers identitet er til- 
 latt dersom det foreligger lovhjemmel eller sam- 
 tykke. Visse krav til gyldig samtykke foreslås  
 presisert, bl.a. at det må tilbys alternative frem- 
 gangsmåter for personer som ikke ønsker å bli  
 autentisert ved hjelp av biometri.

I tillegg foreslås det mindre, supplerende endrin-
ger i andre deler av personopplysningsloven, bl.a. 
når det gjelder plikt til å vurdere nødvendigheten 
av å behandle personidentifiserbare opplysninger, 
sletting, straff og erstatning.

Utredningen er et element i en total gjennomgang 
av personopplysningsloven med tanke på å gjøre 
eventuelle endringer.  Tidligere har Schartum og 
Bygrave skrevet en større utredning i 2006 der 
en rekke bestemmelser i loven blir analysert og 
foreslått endret.  Rapporten er tilgjengelig fra Per-
sonvern på nettet (www.personvern.uio.no) under 
aktuelt for 2006. I tillegg til de eksterne utrednin-
gene skal Justis- og politidepartementet utføre et-
terkontroll av andre bestemmelser i loven.  Det er 
foreløpig uklart når den helhetlige behandlingen 
av ulike utredninger og forslag kan begynne.  

Personvernkonferansen 2008 

Hvert år arrangerer AFIN Personvernkonferansen 
i samarbeid med Personvernnemnda.  Personvern-
nemnda bidrar med forslag til temaer og finansi-
ering, mens AFIN har ansvar for faglig innhold 
og gjennomføring.  Årets konferanse, Personvern 
– også i skolen? arrangeres på hotell Bristol i Oslo 
den 5. desember. Program og påmelding mv. er 
tilgjengelig fra www.afin.uio.no f.o.m. uke 44.

Søknader om forsknings- og 
nettverksmidler

SERI er med på i alt fem søknader til Verdiktpro-
grammet ved Norges forskningsråd.  Én av søkna-
dene, «ValueGov», som handler om gevinstrealise-
ring knyttet til IKT-prosjekter i offentlig sektor, er 
utarbeidet innenfor rammene av Ressursnettverk 
for elektronisk forvaltning (RNeF) i samarbeid 
med Universitetet i Agder, Sintef, NTNU og Vest-
landsforskning.  Søknaden gjelder ikke bare gevin-
ster i økonomisk forstand, men inneholder bl.a. et 
arbeid vedrørende realisering av rettssikkerhetsge-
vinster mv i tilknytning til slike IKT-prosjekter. I 
de øvrige prosjektsøknadene som SERI/AFIN er 
med på til Verdikt gjelder ulike rettslige aspekter 
ved ivaretakelse av personvern og informasjons-
sikkerhet i samband med teknologiutvikling og 
behov for nye teknologiske løsninger mv. Her står 
ulike samarbeidspartnere (NR, NTNU og Sintef) 
som søkere, og de rettslige elementene er mindre 
deler av større prosjektplaner. 

SERI er også med på en søknad fra European Pro-
active Law Network til European Sience Funda-
tion om midler til videre utvikling av nettverket.  
Forskningsinstitusjoner i til sammen elleve euro-
peiske land deltar i nettverket.  


