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Jon Bings minneseminar
Den 30. april 2014, dagen da Jon Bing ville ha fylt 
70 år, ble Jon Bings minneseminar arrangert for 
første gang. Seminaret fant sted i Gamle festsal og 
mer enn 150 personer var til stede. Arrangementet 
ble innledet med overrekkelse av minneskriftet Jon 
Bing En hyllest///A Tribute (Gyldendal 2014) til Jons 
enke og til hans søster. Kai Remlov leste et utvalg 
av Jons tekster, og Bendik Hofseth og Jacob Young 
spilte (saksofon og gitar). Deretter fulgte selve min-
neseminaret med innlegg fra professorene Lilian Ed-
wards (University of Strathclyde), Bernt Hugenholtz 
(University of Amsterdam), Charles D. Raab (Uni-
versity of Edinburgh) og Chris Reed (Queen Mary, 
University of London). Ettermiddagen ble brukt til et 
rundebordsmøte for internasjonale gjester og ansatte 
ved SERI, om rettsinformatikk; faglig profil og me-
todespørsmål. Professor Herbert Burkert (University 
of St. Gallen) og forsker, cand. polit Tommy Tran-
vik (SERI) innledet til diskusjon. Dagen ble avslut-
tet med middag på Ekebergrestauranten.  Jon Bings 
minneseminar blir en årlig begivenhet den 30. april.

En hyllest til Jon Bing
Det planlagte festskriftet til Jon Bing ble i stedet ut-
gitt som Jon Bing. En hyllest /// A Tribute (Gylden-
dal 2014). Boken forsøker å speile litt av den bredden 
Jon representerte som forsker, forfatter og formidler. 
Derfor er både personlige portretter og illustrasjoner 
med i tillegg til et stort antall fagartikler skrevet av 
internasjonale og hjemlige eksperter innen rettsinfor-
matikk. Bidrag fra folk knyttet til SERI:

• Anne Gunn Berge Bekken: Jon Bings bibliografi 
– et utvalg
• Erik Boe: Personvernbiomatene.
• Tobias Mahler: Visualisation of legal norms.

• Ole Andreas Rognstad: Bruktsalg av digitale fi-
ler? – noen refeksjoner.
• Dag Wiese Schartum: Kan automatiseringsvenn-
lig lovgivning gi bedre lover?
• Helge M. Sønneland: Å bjeffe etter bakhjulene.
• Olav Torvund: Vi må åpne de svarte boksene.
• Emily M. Weitzenboeck: Looking back to see 
ahead: The changing face of users in European e-
commerce law.

Boken er redigert av Dag Wiese Schartum, Lee A. 
Bygrave og Anne Gunn Berge Bekken, og kan inntil 
videre fremdeles bestilles fra jonbing.net. Vi synes 
det ble en vakker bok!

Jonbing.net
I tilknytning til arbeidet med boken til Jon er det blitt 
utviklet et nettsted for å dokumentere sentrale deler 
av Jon Bings livsverk. Hovedinnholdet på jonbing.net 
er Jons faglitterære og skjønnlitterære bibliografier. 
Vi har også tatt med bibliografien for Bing og Brings-
værd, noe bildemateriale samt omtaler i pressen av 
Jons bortgang mv. Nettstedet er utviklet i et samar-
beid mellom Jo Åse og Dag Wiese Schartum.

Til Jon Bings minne
Den 26. mars ble det avholdt et seminar til minne om 
Jon Bing i Namur, Belgia. Foredragene ble holdt av 
studenter og vitenskapelig ansatte fra universitetene i 
Namur, Hannover og Oslo. 

Peter Blume har tilegnet sin siste bok Persondataret-
ten i en brydningstid (DJØF 2014) til Jon Bing, ”den 
nordiske rettsinformatikkens mester”. 

The Vienna Centre for Legal Informatics avholdt en 
rundebordskonferanse den 10. februar 2014 til Jon 
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Bings minne. I Østerrike ble også proceedings fra 
årets Internatonalen Rechtsinformatik Symposions 
(IRIS 2014) gitt ut In memoriam Jon Bing. 

Årets internasjonale sommerskole i rettsinformatikk 
i Rovaniemi (25. – 29. august) avholdes til ære for Jon 
Bings minne, og samtidig for å feire professor Ahti 
Saarenpääs lange og betydelige karriere.

Lee A Bygrave ny leder av SERI
Etter sju år går Dag Wiese Schartum av som leder 
for SERI, og vervet overtas av Lee A Bygrave for en 
periode på to år. I perioden fungerer Schartum som 
nestleder. Skiftet skjer fra og med 1. juli.

Igov2 symposiet
Avslutningskonferanse for Igov2-prosjektet arrange-
res i Gamle Logen, 8.-9. september. Konferansens tit-
tel er ”Governance of the Domain Name System and 
the Future Internet: Legal, Political and Economic 
Challenges”. Program og påmeldingsrutine finner du 
her.

Forvaltningsinformatikk i 20 år
I år er det 20 år siden de fem første studentene på 
hovedfaget i forvaltningsinformatikk ble etablert. I 
dag tilbyr vi både bachelorgrad i Demokrati og ret-
tigheter i informasjonssamfunnet (DRI) og master-
grad i forvaltningsinformatikk. Hvert år melder det 
seg nå opp minst 180 studenter på emnene Avdeling 
for forvaltningsinformatikk (AFIN) leverer til de to 
programmene, og mange masterstudenter får jobb før 
de er ferdig med eksamen. Den 25. september skal vi 
feire! Alle forvaltningsinformatikere og andre ven-
ner av SERI og AFIN er hjertelige velkommen til å 
delta. Nærmere informasjon om arrangementet og 
påmelding vil bli lagt ut på SERIs og AFINs nettsi-
der, rett etter sommerferien. Velkommen!

eForvaltningskonferansen 2014
eForvaltningskonferansen 2014 ble avholdt den 11. 
og 12. februar i Felix konferansesenter. Nærmere 
200 deltakere fulgte konferansen som også i år var 
en suksess. Arrangementet er en årlig begivenhet i 
et samarbeid mellom SERI, Fagforbundet, ElogIT-
forbundet og NTL. Temaet for årets konferanse var 
styring og brukervennlighet. Kopier av innlegg fra 
konferansen er tilgjengelig på nettet.

Nytt PhD-prosjekt!
PhD-prosjektet Legal Regulation of Information 
Processing Relating to Personalized Cancer Medi-
cine har fått bevilgning fra Forskningsrådet. Søkna-
den er utarbeidet av masterstudent Heidi Bentzen ved 
SERI. Prosjektet er et samarbeid mellom Senter for 
rettsinformatikk og Senter for medisinsk etikk ved 
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og vil 
bli ledet av professor Jan Helge Solbakk ved Det me-
disinske fakultetet. Personvernrettslige og helseretts-
lige problemstillinger i tilknytning til testing, lagring 
og deling/gjenbruk av DNA og biologisk materiale 
vil bli adressert. I tillegg til juridisk doktorgrads-
stipend er det bevilget midler til et faglige nettverk. 
Forskningen vil skje i samarbeid med Norsk kreft-
genomikkonsortium og den nasjonale satsingen på 
persontilpasset kreftbehandling. Et nettverk av na-
sjonale og internasjonale juridiske akademikere fra 
Universitet i Bergen, NTNU, Københavns Univer-
sitet, Boston University og University og Oxford er 
tilknyttet prosjektet, likeledes er Bioteknologirådet. 
Arbeidet vil trolig komme i gang ved årsskiftet. For 
mer informasjon, se www.kreftgenomikk.no.

Fokusgrupper om politi og teknologi
Kriminolog Ingvil Thallaug Øverli, masterstudent 
på jus Mari Gjefsen og bachelorstudent på DRI Mar-
tine Dalevoll er engasjert for å gjennomføre tre fo-
kusgrupper (gruppeintervjuer) av ”vanlige folk” om 
holdninger til og meninger om politiets bruk av bl.a. 
kameraovervåking, lokaliseringsteknologi og over-
våking av finansielle transaksjoner. Arbeidet er del 
av EU-prosjektet RESPECT der SERI deltar. Tilsva-
rende undersøkelser skjer i en rekke europeiske land 
og alle resultatene blir analysert under ett og sam-
menholdt. 

Foredrag i Norge
• Francis Augusto Medeiros innledet på Tirsdags-
kaffeseminar den 4. februar: Is .com international?
• Lee A. Bygrave holdt innlegg den 6. februar om 
EUs kommende personvernforordning: Konsekven-
ser for forskningen på en konferanse arrangert av 
NESH, NENT og NSD med tittel Registerforskning: 
Rammer, Utfordringer, Erfaringer.
• Lee A. Bygrave ga innledende kommentarer ifm 
visning av filmen Terms and Conditions May Apply 
på filmfestivalen Human Rights, Human Wrongs den 
9. februar.

http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/nrccl/internet-governance/events/igov2-closing-conference.html
http://www.fagforbundet.no/ska/%3Farticle_id%3D107290
www.kreftgenomikk.no
http://respectproject.eu/


• Systemutvikling: Hva bør være bestemmende 
og hvem bør bestemme? var tittelen på Dag Wiese 
Schartums innlegg på eForvaltningskonferansen 11. 
februar 2014 på Felix konferansesenter (ca 200 del-
takere).
• Kevin McGillivray holdt Tirsdagskaffeseminar 
om Cloud computing—the use of contracts as a me-
ans of governing networked computer services, 18. 
mars 2014.
• I mars holdt Tobias Mahler et foredrag om risi-
kostyring av kontrakter på et JUS kurs i Oslo, orga-
nisert i samarbeid med Sverre Blandhol og Herman 
Bruserud (ca. 30 deltakere).
• Dag Wiese Schartum holdt innlegg om Hvilke 
lovregler gjelder for arbeidsgivers kontroll med an-
satte? og Ideer i tilknytning til drøftelser om kontroll-
tiltak og inngåelse av lokale avtaler på NTLs kurs 
om Kontroll og overvåking i arbeidslivet, Brønnøy-
sund, 3. april 2014 (ca 40 deltakere).
• Den 10. april holdt Dag Wiese Schartum innlegg 
om Innebygd personvern – kontekst, innføring og 
analyse på JUS-konferansen om Personvern i for-
valtningsretten på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo 
(ca 120 deltakere).

Foredrag i utlandet
• Kevin McGillivray holdt innlegg på møte i pro-
sjektet COCO Clouds i Pisa, Italia. Temaet var retts-
lige aspekter ved cloud computing.
• Tobias Mahler har holdt et innlegg med tittel Co-
difying the visualisation of legal norms, på en inter-
nasjonal workshop om Clearer Legal Information i 
London(9. April). Workshopen var organisert av Sim-
plification Centre og Clarity, med over 100 deltakere.
• Francis Augusto Medeiros deltok på podcast om 
den nye brasilianske Internet Bill of Rights. Denne 
podcasten er veldig populær i Brasil: http://www.ga-
rotasemfio.com.br/podcast/2014/05/05/podsemfio-n-
161-privacidade/. 
• Samson Yoseph Esayas holdt innlegget Histo-
rical institutionalism and developing countries qu-
est for ITU-based IP address distribution regime på 
RIPE68, Warsaw 15. mai 2014.
• Arild Jansen snakket om How can ICTs support 
rural development? på Scandinavian Workshop on 
eGovernment (SWEG), Lindköping 5.-6. februar 
2014. Bidraget er videre bearbeidet og antatt på 
eGOV2014 Dublin 31.8-4.9 .2014.

Utvalgte publikasjoner
• Samson Yoseph Esayas har publisert artikkelen 
The IP Address Divide: The Quest of Developing 
Countries for an ITU-Based Distribution Regime i 
Journal of Information Technology and Politics 2014 
(1) s 102-121.
• Kevin McGillivray har publisert artikkelen Give 
it away now? Renewal of the IANA functions contract 
and its role in internet governance i International 
Journal of Law and Information Technology, s 1- 24.
• Kevin McGillivray har levert Overview Report of 
Legal and Regulatory Requirements in Data Mana-
gement som del av prosjektet COCO Clouds (60 s).
• Tobias Mahler har publisert artikkelen A gTLD 
right? Conceptual challenges in the expanding in-
ternet domain namespace i tidskriftet International 
Journal of Law and Information Technology - Spring 
2014 (Oxford University Press). Artikkelen ble skre-
vet som en del av hans forskning i Igov2 prosjektet.
• Lee A. Bygraves artikkel Data privacy law and 
the Internet: policy challenges er publisert i Normann 
Witzleb, David Lindsay, Moira Paterson og Sharon 
Rodrick (red), Emerging Challenges in Privacy Law: 
Comparative Perspectives (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2014), s. 259–289.
• Emily M. Weitzenboeck har publisert artikkelen 
Hybrid net:  The regulatory framework of ICANN 
and the DNS i International Journal of Law and In-
formation Technology, Vol. 22, no. 1, pp. 49-73.
• Dag Wiese Schartum har publisert rapporten Use 
of personal location data by the police. Technologi-
es, experiences and assessment of effects. Rapporten 
inngår i EU-prosjektet RESPECT, WP7: RFID, Geo-
localization and Internet of Things, og er skrevet med 
bidrag fra Gisle Hannemyr og Tommy Tranvik. Rap-
porten er utgitt som CompLex 01/2014.
• Marit Stubø har skrevet avisinnlegg om Google-
dom får stor betydning 1. juni i Dagens Næringsliv 
(sammen med Thomas Myrbostad), og om Retten til 
ikke å vite i Aftenposten (14. juni).

http://www.garotasemfio.com.br/podcast/2014/05/05/podsemfio
http://www.garotasemfio.com.br/podcast/2014/05/05/podsemfio
http://respectproject.eu/
http://www.dn.no/meninger/kommentarer/2014/06/01/Personvern/googledom-fr-stor-betydning
http://www.dn.no/meninger/kommentarer/2014/06/01/Personvern/googledom-fr-stor-betydning
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