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Jon Bing 1944 – 2014

Vår kjære venn og kollega Jon Bing er død, 69 år
gammel.
Jon etablerte fagområdet rettsinformatikk i Norge og
var godt kjent og hadde stor innflytelse på faget også
internasjonalt. Sammen med Knut S Selmer etablerte
han Senter for rettsinformatikk i 1970, som det nest
første senteret av sitt slag i verden.
Vi føler dyp sorg over tapet av en nær og god venn,
kollega og lærer. Vi vil savne hans innsiktsfulle og
ofte skarpe og overraskende observasjoner, hans
overbevisende analyser, hans nesten grenseløse
kunnskaper og interesse, hans humør og hans varme
og empatiske møte med alle mennesker.
Vi vil savne dette, og samtidig er vi trygge på at alt det gode Jon har lært oss om å være akademikere og
medmennesker vil leve videre og prege forskere og studenter ved Senter for rettsinformatikk i veldig lang tid.

Jon Bings minneseminar

Den 30. april 2014, dagen da Jon Bing ville ha fylt
70 år, arrangerer Senter for rettsinformatikk Jon
Bings minneseminar. Seminaret vil bli innledet med
overrekkelse av minneskrift for Jon, og vil for øvrig
bestå av innlegg fra en rekke internasjonale
kapasiteter innen rettsinformatikk. Vi regner med
dette blir et årlig seminar. Stedet er Gamle festsal.
Program kommer.

Olav Torvund er tilbake

Etter en tid med permisjon for å praktisere som
advokat, er Olav Torvund tilbake i stillingen som
professor ved SERI.

SERIs fødselsdag 2014

Den 18. mars blir det ny fødselsdagsfeiring med foredrag, mottakelse og Terjefest. Temaet for foredraget
er ”Politiets persondatarett”, og det er universitets
lektor Bjarne Kvam ved Universitetet i Bergen som
under denne tittelen presenterer noen hovedresultater
fra sin nylig godkjente PhD-avhandling. Program og
påmelding.

Tirdagskaffe-seminarene

Også dette semesteret er det planlagt et veldig spennende program for TKS. Spesielt vil vi trekke fram
TKS den 22. april om Personvernets grunnlovsvern.
Innledere vil være professorene Benedikte Moltumyr Høgberg og Alf Petter Høgberg.

Forum rettsinformatikk 2014

Forum Rettsinformatikk 2014 arrangeres i dagene
8.-9. mai i Sandefjord. Kurset arrangeres av
Juristenes Utdanningssenter med Norsk forening for
jus og EDB som ansvarlig for det faglige innholdet.
Hold deg faglig oppdatert og meld deg på!

Internasjonalt perspektiv på personvern

Lee A Bygrave har skrevet boken «Data Privacy
Law: An International Perspective» (272 s). Boken
er utgitt på Oxford University Press, januar 2014, og
gir oppdatert oversikt over personvernrett – også
utenfor Europa. Vi gratulerer!

Basal opphavsrett

Olav Torvund har utgitt boken ”Opphavsrett for
begynnere” på Universitetsforlaget. Vi gratulerer!

Skytjenester til å stole på?

SERI deltar i prosjektet Coco Cloud. Arbeidet ble
startet i november 2013 og har varighet på 36
måneder. Formål med prosjektet er å undersøke for
utvikling av skytjenester som er «Confidential and
compliant» (derav «Coco»). Senter for
rettsinformatikk vil særlig forske på rettslige
aspekter av skytjenester, sammen med
advokatfirmaet Bird & Bird. Prosjektet som helhet
er en blanding av teknologisk forskning, der bl.a.
Imperial College og det italienske forskningsrådet er
sentrale, i tillegg til teknologiutvikling, som drives
av bl.a. Hewlett Packard og SAP. På SERI deltar
Kevin McGillavray, Samson Esayas og Tobias
Mahler.

Små kommuners IKT

SERI v/Arild Jansen deltar i forprosjektet som
startes opp tidlig i 2014: Digitalisering i mindre
kommunar - Korleis kan KommIT-programmet best
støtta dei mindre kommunane sine behov og læra av
deira fortrinn? Siktemålet er å legge grunnlag for et
treårig følgeforskningsprosjekt. Norges
forskningsråd finansierer arbeidet og prosjektleder
er Svein Ølnes, Vestlandsforskning.

Informasjonstilgang i kommuner

SERI v/Dag Wiese Schartum deltar i forprosjektet:
Elektronisk samhandling i Barne- og familieenheten
i Asker kommune. Prosjektet igangsettes tidlig i

2014. Siktemålet er å undersøke behov for
informasjonstilgang innen nevnte
forvaltningsområde, herunder kartlegge relevant
rettslig regulering. Forprosjektet er ment å gi
grunnlag for søknad om tre års hovedprosjekt.
Norges forskningsråd finansierer arbeidet og
prosjektleder er Terje Grimstad, Karde.

eForvaltningskonferansen 2014

Den 11. og 12. februar arrangerte SERI
eForvaltningskonferansen 2014 sammen med
Fagforbundet, NTL og El og IT forbundet. Tema for
konferansen var styring og brukervennlighet (se
program), og arrangementet samlet 170 deltakere.

Personvernkonferansen 2013

Konferansen ble arrangert 6. desember og behandlet
spørsmål om utenlandsetterretning og personvern.
Problemstillingene ble satt inn i en teknologisk og
politisk kontekst og omhandlet derfor mer enn
personvernperspektiver. Bl.a. ble spørsmål om
rettslig regulering og kontroll av norske hemmelige
tjenester diskutert. Flere av presentasjonene er
tilgjengelig på nettet.

Nordisk konferanse

Nordisk konferansen i rettsinformatikk ble avholdt i
Oslo i perioden 14. – 15. november med tittelen
”The Proof is in the Digital Pudding!”. Årets tema
var digitale bevis og mer enn 100 deltakere fulgte
arrangementet. Denne gangen hadde vi lagt opp til
en spesielt ung profil med en stor andel
foredragsholdere på PhD-nivå, i en god kombinasjon
innlegg fra vel erfarne forskere. Innleggene holdt
meget høyt nivå og flere presentasjoner er
tilgjengelige på nettet.

Musikkstrømming

13. november arrangerte SERI ved Helge Sønneland
et kollokvium om opphavsrettslige spørsmål ved
musikkstrømming. Kollokviet hadde 20 deltakere og
ble arrangert i samarbeid med GRAMOs
utøversektor.

Foredrag i utlandet
• Lee A. Bygrave holdt plenumsinnlegg om «Privacy as a Cultural Value» på den 35. International
Conference of Data Protection and Privacy Commissioners, Warsawa, 25. September 2013.
• Samson Yoseph Esayas, presenterte sitt paper
‘Utilizing Security Risk Analysis and Security
Testing in the Legal Domain’ på 1st International
Workshop on Risk Assessment and Risk-driven Testing i Istanbul, 12. november 2013. Arbeidet er del
av SERIs deltakelse i RASEN-prosjeket (FP7).
• Dag Wiese Schartum holdt foredrag om ”Rettslig
regulering av personvern: Det umuliges kunst?” på
konferansen Persondataskydd - ännu en gång. Rättsläget i avaktan på resultatet av EU:s reformarbete;
Stockholms universitet, 19. november 2013.
• Olav Torvund holdt innlegg om ”Nya modeller
för hantering av upphovsrättsligt undervisningsmaterial, föreläsningar m.m”, på konferansen Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten
till undervisningsmaterialet, Uppsala universitet, 18.
november 2013.

Foredrag i Norge
• Dag Wiese Schartum holdt innlegg om “Lovens
ord som vern mot overvåking og kontroll” på Overvåkingsseminaret 2013: Grunnloven, ytringsfrihet
og demokrati; 7. november 2013.
• Den 30. oktober ledet Arild Jansen en sesjon om
Modernisering av folkeregisteret på NOKIOS-konferansen i Trondheim. Arrangementet var i samarbeid med Skatteetaten, NAV og Kommit, og hadde
ca 50 deltakere.
• Arild Jansen presenterte sitt paper ICT as a mean
for rural development – is it still so? på NOKOBITkonferansen, 19. november i Stavanger.
• ”Skråblikk på forslaget til nye helselover” var tittel på Dag Wiese Schartums innlegg på Normkonferansen i Tromsø, 31. oktober 2013.
• Studentstipendiat Heidi Beate Bentzen har holdt
foredrag om ”Rettslige aspekter ved lagring av
genetiske data” på Norsk forening for medisinsk genetikk og Norsk selskap for human genetikk sitt årlige fagmøte i medisinsk genetikk i Trondheim. Hun
har også holdt foredrag om ”Rettslig regulering av
persontilpasset medisin – Implikasjoner og barrierer
for implementering” på Norsk samfunnsmedisinsk

forening seminar på Sundvolden.
• Olav Torvund innledet om ”Sitatrett og bruk
av bilder”, på Universitetsforlagets fagfrokost, 13.
november. Innlegg med samme tema ble holdt på
opphavsrettskurs for tillitsvalgte i Forskerforbundet.
• Blir det sikrere med sikkerhetsregler? Var tittel
på innlegg fra Dag Wiese Schartum på seminaret
Aktiv på nett - Et hav av muligheter eller et liv i
ruiner?, i regi av Senter for IKT i utdanningen, den
28. oktober 2013. På samme seminar holdt Olav
Torvund innlegg om bruk av bilder (Opphavsrett)
• Olga Mironenko Enerstvedt hold innlegg om
“Overview of human rights v. aviation security” på
Nordic Conference in ICT Law 2013, 15. november
2013 i Oslo.
• Noen grunner til at forslaget til pasientjournallov
og ny helseregisterlov ikke bør vedtas var tittelen
på Dag Wiese Schartums innlegg på Bioteknologinemndas seminar Samtykke - Inngangen til informasjon og kunnskap, eller unødvendig ekstraarbeid
og dårligere forskning?, Oslo 10. desember 2013.
• Dag Wiese Schartum holdt innlegget “Systemutvikling: Hva bør være bestemmende?(og hvem bør
bestemme?)” på eForvaltningskonferansen 2014, 11.
februar i Oslo.
• Arild Jansen holdt innlegg om ”Hvordan styre
den norske e-forvaltningen – hva kan vi lære av
Internet?”på internt seminar i Helsedirektoratet 9.
oktober 2013.
• Arild Jansen innledet om ”Digitalt førstevalg –
hva innebærer det i praksis?” på AFINs heldagsseminar den 24. Oktober 2013.

Utvalgte artikler mv
• Emily Weitzenboeck: ’Hybrid net: The regulatory
framework of ICANN and the DNS’, International
Journal of Law and Information Technology, Oxford
University Press, Spring 2014, Vol 22 nr 1, s 49-73.
• McGillivray, Kevin (2014), ’Give it away now?
Renewal of the IANA functions contract and its role
in internet governance’, International Journal of Law
and Information Technology.
• McGillivray, Kevin, ”Cloud Computing and Contracts” in Internationalisation of Law in the Digital
Information Society: Nordic Yearbook of Law and
Informatics (Dan Jerker Svantesson; Stanley Green-

stein, eds.) 2010–2012. Copenhagen, Denmark: Ex
Tuto Publishing A/S 2013 (ISBN 978-87-92598-226) 381 s.
• Jansen, A: ICT as a mean for rural development
– is it still so? Paperet er publisert i Proceedings fra
NOKOBIT 2013 , ISSN 1892-0748, ISBN 978-82321-0373-7.
• Tobias Mahler: “A Graphical User Interface for
Legal Texts?” i Nordic Yearbook of Legal Informatics 2010–2012, Internationalisation of Law in the
Digital Information Society utgitt av Dan Svantesson and Stanley Greenstein.
• Tobias Mahler: “A gTLD right? Conceptual
challenges in the expanding internet domain namespace” itidskriftetInternational Journal of Law and
Information Technology (2014) (doi: 10.1093/ijlit/
eat018)
• Lee A Bygrave har skrevet artikkelen «Data Protectionvs Copyright» som er publisert i Dan Jerker B
Svantessonog Stanley Greenstein (red.), Internationalisationof Law in the Digital Information Society;
Nordic Yearbook of Law and Informatics 2010–2012
(København: Ex Tuto, 2013), s. 55–75.
• Lee A Bygrave har skrevet artikkelen «Personvern som lettvekter» i Hans Petter Graver, Ida Hjort
Kraby og Marius Stub (red.), Forsker og formidler.
Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen
(Oslo: Universitetsforlaget, 2013), s. 88–109.
• Dag Wiese Schartums bidrag til Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen (Oslo: Universitetsforlaget, 2013) har tittelen ”
Automatisk virkende rettsregler. - Om PLING-juss
og systemrettssikkerhet i elektronisk forvaltning”.
• Samson Esayas har skrevet rapporten ‘Methodologies for Legal, Compositional, and Continuous Risk
Assessment and Security Testing’. Rapporten er del
av RASEN-prosjeket og inneholder bidrag fra flere
prosjektpartnere, og er tilgjengelig fra rasen-project.
eu.
• Vit.ass. Francis Augusto Medeiros har bidratt til
ELSA Norges rapport om Online Hate Speech som
ble lagt fram på en konferanse i desember 2013.

