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Forvaltningsinformatikk, 20 år
Høsten 2014 var det 20 år siden opprettelsen av ho-
vedfag i forvaltningsinformatikk. Faget drives av 
Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN). Første 
semester i 1994 var det fem studenter. I dag tilbyr 
AFIN både bachelorgrad i Demokrati og rettigheter 
i informasjonssamfunnet (DRI) og mastergrad i for-
valtningsinformatikk. Hvert år melder det seg opp 
minst 180 studenter på emnene som AFIN tilbyr. Ju-
biléet ble markert den 25. september med et halvdags 
seminar med innlegg fra Dag Wiese Schartum om 
fagets historie; tre tidligere studenter fortalte om sine 
erfaringer fra yrkeslivet; IKT- og forvaltningsråd 
Fred Arne Ødegaard ved Den norske delegasjonen i 
Brussel innledet om «Byråkrati og teknologi i EU» 
og direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, reflek-
terte rundt tittelen «Personvern er ikke lenger hva det 
en gang var!». Seminaret samlet ca. 50 personer. Se 
fullt program. Samme kveld var det fest på Josefine 
vertshus med ca. 70 forvaltningsinformatikere og 
venner av faget.

Brukerfokusert – Forenklet – Effektiv
SERI deltar i prosjektet «BFE – Brukerfokusert – 
Forenklet – Effektiv». Prosjektet er et samarbeid med 
Karde AS, Asker kommune og MORE Software So-
lutions, og er finansiert av Norges forskningsråd. Det 
overordnede målet med BFE-prosjektet er å analyse-
re arbeidet Barne- og familieetaten i Asker kommune 
utfører overfor sine brukere/klienter. En sentral del 
av SERIs arbeid er spesifisering av en internettbasert 
prototyp av system for innhenting og administrasjon 
av samtykke fra registrerte personer. Systemet skal 
kunne brukes som felleskomponent hos ulike for-
valtningsorganer. En annen viktig del av prosjektet 
består av juridiske og forvaltningsinformatiske ana-
lyser. Spesiell vekt vil bli lagt på regulering av infor-

masjonsflyt knyttet til etatens saksbehandling. Det 
skal tilsettes en vit.ass. i ett år. Dag Wiese Schartum 
er ansvarlig for SERIs del av arbeidet, og spesielt for 
spesifisering av samtykkerutinen.

Rettslige aspekter ved persontilpasset 
kreftbehandling
PhD-prosjektet «Legal Regulation of Information 
Processing Relating to Personalized Cancer Medi-
cine» (omtalt i SERIøst nytt nr. 2, 2014) skal starte 
opp tidlig neste år. Prosjektet er et samarbeid mellom 
SERI og Senter for medisinsk etikk ved Det medisin-
ske fakultet, Universitetet i Oslo, med professor Jan 
Helge Solbakk ved Det medisinske fakultetet som le-
der. For mer informasjon, se www.kreftgenomikk.no.

Igov2 symposiet
Avslutningskonferansen for Igov2-prosjektet ble ar-
rangert i Gamle Logen, 8.–9. september med nesten 
100 påmeldte. Konferansens tittel var «Governance 
of the Domain Name System and the Future Inter-
net: Legal, Political and Economic Challenges». 
Blant deltagere var representanter for myndigheter 
(inkl. Norges Utenriksdepartement og Storbritannias 
Home Office) og selskaper (inkl. Internet Corporati-
on for Assigned Names and Numbers og Opera Soft-
ware). Blant innledere var en rekke ledende forskere 
fra utlandet (inkl. Ian Brown (Oxford University), Ian 
Walden (University of London), Rolf H. Weber (Uni-
versity of Zürich), Joseph Cannataci (University of 
Groningen) og Ben Wagner (University of Pennsyl-
vania)).
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Seminar om regelspesifisering og 
transformering av rettskilder
Den 11. september arrangerte AFIN heldagsseminar 
om regelspesifisering og transformering av 
rettskilder. Seminaret var fulltegnet og samlet 55 
deltakere.

Personvernkonferansen
Personvernkonferansen 2014 ble avholdt på Hotell 
Bristol den 5. desember med tema «Sosiale medier; 
sosialt ansvar og personvern». 107 personer deltok på 
et riktig vellykket arrangement.

Emily Weitzenboeck forlater SERI
Etter femten år ved SERI begynner Emily M. Weit-
zenboeck som advokat ved Wikborg Rein fra års-
skiftet. Emily har vært sentral i utvikling av vår fors-
kning og studietilbud innen e-handelsrett. Hun har 
arbeidet på en rekke banebrytende EU-finansierte 
prosjekter, deriblant MARVIN, ECLIP II, ALIVE og 
TrustCOM.

Seminar om skytjenester januar 2015
SERI deltar i det EU-finansierte prosjektet «COCO 
Cloud». Den 27. januar skal det avholdes et seminar 
om skytjenester, som kombinerer forskning fra pro-
sjektet med andre innlegg om rettslige aspekter av 
skytjenester. Nærmere informasjon om program og 
påmelding kommer snart på SERIs nettsider.

eForvaltningskonferansen 2015
eForvaltningskonferansen 2015 skal avholdes den 
10.–11. februar i Oslo Kongressenter. Temaet for 
årets konferanse er «Morgendagens forvaltning». 
Nærmere informasjon om program og påmelding 
kommer snart på SERIs nettsider.

Publikasjoner
• Emily M. Weitzenboeck, «Crowdsourcing and 
User Empowerment: A Contradiction in Terms?» i A. 
Savin og J. Trzaskowski (red), Research Handbook 
on EU Internet Law (Edward Elgar, 2014) s. 461–87.
• Dag Wiese Schartum, «Use of Personal Location 
Data by the Police: Technologies, Experiences and 
Assessment of Effects», CompLex 1/2014.
• Kevin McGillivray, «Conflicts in the Cloud: Con-
tracts and Compliance with Data Protection Law in 
the EU», Tulane Journal of Technology and Intellec-

tual Property, 2014, bind 17.
• Tobias Mahler, «Rechtsansprüche auf generische 
Top-Level Domains (gTLDs) nach der Marktlibera-
lisierung», Juridikum: Zeitschrift für Kritik, Recht, 
Gesellschaft, 2014, nr. 4, s. 522–533.

Foredrag i Norge
• Samson Esayas innledet om «The CoCo Cloud 
Pilots: The eHealth Pilot in Point» på et seminar or-
ganisert av Helse- og omsorgsdepartementet den 4. 
september.
• Dag Wiese Schartum innledet om «Fra lovtekst til 
programkode: Hva er det saken gjelder?» på AFINs 
heldagsseminar den 11. september.
• «Automatiseringsvennlig lovgivning: Bør lover 
utarbeides på en ny måte?» var tittel på innlegget 
Dag Wiese Schartum holdt for Ytelsesavdelingen i 
Velferds- og arbeidsdirektoretet, Sundvollen hotell 
den 8. oktober.
• Dag Wiese Schartum holdt innlegg om «Elektro-
nisk selvbetjening – fremskritt eller selvskudd?» på 
Servicekonferansen, Thon Hotel Gardermoen den 
30. oktober.
• «Den digitale forvaltning og loven» var tittel på 
Dag Wiese Schartums innlegg på Arkivrådets høst-
seminar den 3. november.
• Ved innledningen til Nordisk konferanse i rettsin-
formatikk holdt Dag Wiese Schartum et kort innlegg 
om «Jon Bing’s contribution to research on eGovern-
ment» den 13. november.
• Arild Jansen presenterte artikkelen «Understan-
ding Public eServices: Deconstructing e-Services to 
Identify Quality Aspects» (medforfatter Svein Ølnes, 
Vestlandsforskning) på NOKOBIT 2014, Høgskolen i 
Østfold den 18. november.

Foredrag i utlandet
• I anledning markering av professor Ahti Saaren-
pääs 70-årsdag og sommerskolen i rettsinformatikk 
ved Laplands universitet i Rovaniemi, holdt Dag 
Wiese Schartum foredragene «An Attempt to Make 
Privacy by Design Intelligible» (27. august) og «Pro-
tecting privacy of employees» (28. august).
• Arild Jansen presenterte en paper med tittel «How 
Can ICTs Support Rural Development?» på eGOV 
2014 (European eGovernmment Conference), Dublin 
den 1. september.
• Samson Esayas innledet om «Structuring Com-
pliance Risk Identification Using the CORAS Ap-



proach: Compliance as an Asset» på 25. IEEE In-
ternational Symposium on Software Reliability 
Engineering i Napoli den 5. november.
• Lee A. Bygrave holdt keynote-foredrag med tittel 
«EU Data Protection Reform: Parallels to the Form 
and Fate of the Mammoth» på et symposium ar-
rangert av Nexa Center for Internet and Society ved 
Politecnico di Torino om «The EU Data Protection 
Reform: Privacy and Consumer Protection», Torino 
den 7. oktober.
• Tobias Mahler holdt et innlegg om «Visualization 
of Contractual Risks» på konferansen “Legal Risk 
Management» i Skopje, Makedonia den 23. oktober.
• Lee A. Bygrave holdt to foredrag på et symposium 
arrangert den 23. oktober ved Shanghai University 
of Political Science and Law, Kina. Det ene foredra-
get omhandlet «Lex Facebook: A Critical Analysis 
of Facebook’s Terms of Service and Use»; det andre 
omhandlet «The Right to be Forgotten? The Recent 
Judgment of the CJEU».
• Tobias Mahler deltok på en paneldebatt om retts-
lige aspekter ved skytjenester på symposiet «Helion 
Network – Cloud 28+» i London den 7. november. 
• Dag Wiese Schartum innledet om ”Automation 
and legislation: Should the legislative process be 
renewed?” på konferansen Public Domain and De-
mocracy in the Digital Age, Uppsala Universitet, 18-
19 September 2014.


