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JA.

Noen vanlige bilder i en teknologiadvokats hverdag

Om personvern i kraftbransjen – og digitale trusler
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Om sikkerhet og personvern i smarte hjem
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Hvor er vi i terrenget - IKT
•

IKT – software – algoritmer - er «overalt» – det er gammelt nytt
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Omfanget fremstår likevel større enn før
Sammensatte systemer er komplekse
IKT-trusselbilde er sammensatt, økende antall incidents,
kompetansemangel på informasjonssikkerhet
IKT-sikkerhet må ivaretas må mange ulike måter, analyse av ulike data om
mennesker
Big data er i startfasen
Internet of Things (IoT) er i startfasen

Utstrakt sporing av lokasjon - Innebyggede sendere i mange ting vi bruker
Utstrakt mulighet til å følge folks kommunikasjon – innhold og metadata
Internasjonalisering av tjenester og flyt av informasjon
Tittel på presentasjon

7

Hvor er vi i terrenget - personvern
•

At personvern er «overalt» oppleves fremdeles litt nytt
•

Datalagringsdirektivet var en vekker

•

Snowdens avsløringer

•

Personvern er blitt et internasjonalt fag – overlapper med
menneskerettigheter

•

EUs nye regler og ny gebyrpraksis er en trigger, der det før ikke var så
viktig å være «compliant» med personvernregler, er det nå blitt svært
viktig

•

Internasjonalisering av personvern og juridiske «triggere»
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Skytjenester

Fordi noe i cloudproblematikken
illustrerer ulike
aspekter ved IKTsikkerhet
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Skytjenester involverer ofte USA
Hvorfor er deres skytjenester vurdert som mindre trygge
enn Europeiske?

•

USA har mange tiltak for å styrke IKT-sikkerheten, men konsekvensene og
betraktninger om dette slår svært ulikt ut
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Hva er farlig i USA?
•
•

•
•
•

•
•
•

Innsyn fra NSA?
Manglende lovverk og reell sikkerhet hos bedriftene som sier de er «trygge»?
Tyveri av forretningshemmeligheter – kan man stole på amerikanere?
Individets mulighet til å forsvare seg rettslig?
Erstatningskravenes størrelse hvis noe går galt
Noen er prinsipielt opptatt av integritet og kanskje av kritikk fra brukere som vil
ha absolutt integritet på sine opplysninger
Noen er opptatt av mer teknisk IKT-sikkerhet
Noen er opptatt av det å være compliant med norske overføringsregler

Uansett er vi tilbake til overvåkning.
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Noen ubehagelige påstander om overvåkning
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Påstand 1: IKT-sikkerhetstiltak vil ofte kunne oppleves
som en trussel mot (deler av) personvernet

•

Personvern kan være tve-egget - det taler jevnlig både «for og mot» IKTsikkerhet

•

Hva som er «nødvendig personvern» oppleves høyst subjektivt
• Noen ønsker mer overvåkning, andre ønsker det ikke

•

En del debatter om temaet preges av en viss fløy-preget innstilling

•

Når man skal ta stilling til sikkerhetstiltak – lovtiltak – på området må man
ta hensyn til argumenter på begge sider – troverdighet er essensielt

Tittel på presentasjon

13

Påstand 1 forts: IKT-sikkerhetstiltak vil ofte kunne
oppleves som en trussel mot (deler av) personvernet
Proporsjonalitet er sentralt for lovgivers avveininger
•

Når man skal balansere IKT-sikkerhet og personvern må man tørre å
identifisere og dokumentere ulemper ved IKT-sikkerheten og ulempene må
få reell vekt i vurderingen av hvilke tiltak som skal iverksettes, ikke bare bli
en pliktbeskrivelse som skal gjennomføres
• Vurderingene i dommen datalagringsdirektivet er fremdeles relevant

•

Når man skal balansere IKT-sikkerhet og personvern må man legge vekt på
å identifisere og dokumentere hvilke reelle fordeler tiltaket medfører
• Vurderingene i dommen om, og vurderingen av norsk behandling av,
datalagringsdirektivet er fremdeles relevant
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Fakta, terrorstatistikk

Færre dør
Men selv om færre dør,
kan trusselen være større eller
annerledes enn før
Ha reell diskusjon
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Påstand 2: Kontrolltiltak kan gi «chilling effekt»
Demokratiet og den frie tanke er det viktigste vi har

Ytringsfrihetskommisjonen NOU 1999:27 om politisk og personlig frihet:
•

Sannhetsprinsipp består av at innsikt oppnås gjennom fri
meningsutveksling der påstander korrigeres

•

Autonomiprinsipp om at tanker kan drøftes uten kontrollører

•

Demokratiprinsipp om offentlig meningsutveksling

Når «alt» spores – hvilke endringer medfører det i vår adferd?
Forskning etter Snowden tyder på «ja» – mer forskning er på vei

Påstand 2: Chilling effect?
Er noen interessert i om jeg søker
på IS og om ikke bare et lands
soldater, men om løse
terroristgrupper er beskyttet av
fangekonvensjonene?

Eller om jeg lurer på hva kif-kif
egentlig betyr på arabisk?
Eller begge?
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Påstand 3: IKT-sikkerhetstiltak vil generere nye
personopplysninger
•

IKT-sikkerhet innebærer et mangfold av aktiviteter og utvikles stadig
•

Overvåkning/analyse/innsamling av datastrømmer, aksesspunkter, etc

•

Klassisk sikkerhet – billedanalyse
•

•

Typen opplysninger som samles inn er ofte «små»
•

•

Jf t-banen i Moskva og ansiktsgjenkjenning
F eks logger, IP-adresser, metadata

Metadata presenteres ofte som for «lite» til å være viktig, men er svært
viktig i personvernsammenheng – i informasjonssammenheng
•

Heldigvis spesielt fremhevet i EUs nye personvernregler
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Påstand 4: Informasjon som genereres vil bli brukt og det
kan være vanskelig å hindre formålsutglidning over tid
•

Hvorfor? Gode menneskelige egenskaper og vilje til å finne løsninger.

•

Eksempel:
•

Identifisere biltyv som kjørte gjennom bomringen

•

Politiet ber om tilgang til signaleringsdata fra mobiltelefoner (uten at
telefonen er brukt) til å kartlegge menneskers tilstedeværelse i et
område i en bestemt tidsperiode (NOU 2015/13, s. 116)

•

Reseptregisteret skal kun brukes for å måle aggregert medisinforbruk i
landet - ikke brukes til å spore individuell medisinbruk. Oppleves
urimelig av mange forskere. Klare lovforarbeider og lovnader til
befolkningen har fungert som juridisk og faktisk brems på en
formålsutglidning. Så langt. Inntil lovendring?
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Påstand 4 forts: Informasjon som genereres vil bli brukt
og det kan være vanskelig å hindre formålsutglidning over
tid
Gode hensikter gir press på politikere
Medieoppslag gir press på politikere

Hvordan hindre utglidning?
•

Solnedgangslovgivning? Lover med utløpsdato? Kanskje.

•

Gi lovforarbeider klare formuleringer.
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Påstand 5: bevisbyrde kan bli snudd i praksis
•

Vi er sporbare det meste av tiden, algoritmene vet mye om oss
•

Stadig mer av vår kommunikasjon er elektronisk

•

Vår fysiske lokasjon er registrert ett eller mange steder

•

Vår kommunikasjon skriftliggjøres, SMS-ifiseres, digitaliseres

• Datamaskiner og algoritmer kan ta
feil
• Datamaskiner og algoritmer er
kompliserte å kontrollere
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Påstand 5 forts: bevisbyrde kan bli snudd i praksis
•

Registrerte data kan gi en trend mot at bevisbyrden
snus; at det oppstår flere tilfeller der man må bevise sin
uskyld fordi det «ser ut som» om man er skyldig

Uheldig når flere regler innen strafferetten
har en forskyvning av straffbarhetstidspunkt
fremover i tid, mot forberedelse, planlegging
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Så da – et digitalt grenseforsvar??
•

Er et digitalt grenseforsvar godt
personvern?

•

I alle fall ikke for hele personvernet,
men kanskje nødvendig likevel

•

Det avhenger (minimum) av hvilke
rettslige og teknologiske skranker som
settes

•

E-tjenesten har argumentert
for nødvendigheten av DGF i
Norge

•

Lysne I-utvalget foreslo en
utredning om temaetfor å
sikre balanserte og grundige
vurderinger
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Digitalt grenseforsvar (DGF)
•

•

•

Innretning som gir Etterretningstjenesten (ikke
politiet) tilgang til digital informasjon som krysser
landegrensen i kabel
Hovedmengden av datatrafikken ut av og inn i
Norge går i disse kablene
DGF-lignende installasjoner finnes i flere
sammenlignbare land
• Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannia,
USA og Canada
• Snowden-dokumentene: antakelig i Danmark
• Sveits har vedtatt lovgivning – avventer
folkeavstemning
• Under vurdering i Nederland og Finland

Hva har aktualisert DGF?
•

•

Endring i trusselbildet
1.

Internasjonale cyberangrep eskalerer i omfang og kompleksitet

2.

Nettbasert koordinering av internasjonal terrorvirksomhet

Teknologiske endringer
•

Tidligere radio/satelitt-kommunikasjonskanaler erstattes av Internett-baserte
løsninger

Hvorfor er dette vanskelig?
•

En stor - og økende del - av den digitale aktiviteten til nordmenn i Norge krysser
landegrensene i de kablene som DGF gir aksess til

•

En mindre og mindre andel av livene våre er fullt ut analoge. De fleste av våre
aktiviteter genererer digitale spor som i stigende grad krysser landegrensene

•

Tilgang til grensekryssende kabler gir et informasjonstilfang av en helt annen skala
enn tidligere og enn alt annet. Andelen av denne informasjonen som er relevant
for E-tjenesten sitt oppdrag er svært liten

Teknologiske vanskelige fakta
•

Det er umulig å filtrere datastrømmene slik at kun informasjon som er innenfor Etjenesten sitt ansvarsområde slipper gjennom

•

En etterretningsmessig effektiv implementasjon av DGF vil måtte lagre
overskuddsinformasjon

•

I en eventuell implementasjon av DGF må det derfor være tekniske begrensninger
og menneskelige kontrollmekanismer som kontrollerer hvordan data benyttes

Juridiske skjønnsmessige og vanskelige rammer
•

Bestemmelser og konvensjoner
• Grunnloven, Personopplysningsloven, Lov og instruks om Etterretningstjenesten,
EMK, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, Europarådets
personvernkonvensjon, Personvernsdirektivet/forordningen ...
• Poeng: Inngripende overvåkning fra statens side kan være lovlig, men må bla annet
være «forholdsmessig» på ulemper og fordeler

•

Tolkninger
• Datalagringsdirektivet sin skjebne
• Privacy Shield sin skjebne er foreløpig uklar
• Big Brother Watch vs. UK. - sak i EMD sitt storkammer
• EOS-utvalgets særskilte melding om metadata

•

En eventuell innføring av DGF må eventuelt utformes slik at det ikkje blir underkjent i en
rettslig prøving

…og DGF vil sannsynligvis bli rettslig prøvet…

Grunnleggende rettsprinsipper
•

Åpenhet og transparens som tillitsskapende virkemidler er ikke
alltid egnet i etterretningssammenheng

•

Lysne-2 rapporten er veldig åpen om hvordan overvåkningen
kan skje, lagres, sikkerhetstiltak

•

Flere sikkerhetsklarerte kontrollinstanser må utføre kontroll på
vegne av befolkningen

Et DGF må være juridisk korrekt, teknologisk realiserbart, ha
etterretningsmessig verdi og kunne bevare befolkningens tillit til
myndighetene/sikre demokratiske verdier
Samtidig.

Juridisk
holdbarhet

Etterretningsmessig
verdi

Teknologisk
realiserbarhet

Tillit i
befolkningen

Kontrollorgan for DGF

Funksjon for
forhåndsgodkjenninger
Uavhengig domstol

Funksjon for kontinuerlig
overvåkning av bruken av
DGF-systemet
DGF-tilsyn

Funksjon for etterkontroll av
bruken av DGF-systemet
EOS-utvalg

Maskinell
logging og
godkjenning
av søk

Domsavsigelser og
Interne retningslinjer

Sluse
Intern oppgavefordeling

Hjemmelsgrunnlag

Operatør A, B og C

Søkeprivilegium 1

Operatør A og D

Søkeprivilegium 2

….

….

Operatør

Alle søk
loggføres.
Loggen er
tilgengelig
for
DGF-tilsynet

Lager

Operatør B og F

Søkeprivilegium N

Oppsummerte konklusjoner i DGF-utvalget
•

•

•
•
•
•
•

DGF kan utformes juridisk holdbart og forholdsmessig i et menneskeretts- og
personvernperspektiv ved at filtrene, begrensninger på søk i dataene,
formålsbegrensninger og kontrollmekanismene vi har beskrevet implementeres. Dette
forutsetter at et tilstrekkelig klart lovgrunnlag vedtas.
DGF er et potensielt svært personverninngripende virkemiddel, og utvalget kan ikke
anbefale innføring av DGF med svakere kontrollmekanismer og tekniske filtre m.v. enn
det som er beskrevet i rapporten.
DGF anses som nødvendig for nasjonens sikkerhet, særlig gjelder dette beskyttelse mot
sabotasje og spionasje i det digitale rom.
DGF slik utvalget anbefaler gir etterretningsmessig verdi og er teknologisk realiserbart.
DGF vil kunne bidra til høyere grad av presisjon i nasjonalt sikkerhetsarbeid og vil kunne
virke modererende på nasjonalt overvåkningstrykk.
Ikke under noen omstendighet bør DGF kunne benyttes som bevis mot tiltalte i
straffesaker.
DGF slik det er beskrevet i rapporten anbefales innført

Takk for din tid. Og god debatt.

Eva Jarbekk
Mobil: +47 90 05 10 11
E-post: ej@foyentorkildsen.no
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