


 

09.40 – 10.00 Registrering

10.00 – 10.05 Velkommen
Dag Wiese Schartum, Senter for Rettsinformatikk

10.05 – 10.45 Personvernkommisjonens innstilling: Oversikt og hovedpunkter
Ingvild Næss, nestleder for Personvernkommisjonen

10.45 – 11.15 Synspunkter på forslagene fra Personvern-kommisjonen 
Line Coll, direktør i Datatilsynet

11.15 – 11.30 Spørsmål og diskusjon til de foregående innleggene

11.30 – 11.50 Kaffepause

11.50 – 12.20 Er det behov for en nasjonal personvernpolitikk? 
Jon Wessel-Aas, advokat

12.20 – 12.50 Hvilket behov og hvilke muligheter har vi for å ha nasjonale regler om personvern?
Eva Jarbekk, advokat 

12.50 – 13.05 Spørsmål og diskusjon til de foregående innleggene

13.05 – 14.00 Enkel formiddagsmat

14.00 – 14.30 Hvordan kan personvernet i en digitalisert skole bli bedre? 
Aslak Berntsen Husby, leder i Elevorganisasjonen

14.30 – 14.50 Kaffepause

14.50 – 15.20 Personvernteknologi: Kan maskinene verne oss mot maskinene? 
Simen Sommerfeldt, teknologidirektør

15.20 – 15.40 Spørsmål og diskusjon til de siste to innleggene og oppsummerende diskusjon

Slutt. God reise hjem!

For mer informasjon, kontakt 22 85 01 01 eller gro.halvorsen@jus.uio.no.

Tid: 
Fredag 2. desember 

2022
kl.09.40 – 15.40

Sted: 
Hotell Bristol

Påmeldingsfrist: 
24.11.2022 

Påmelding:
Nettskjema: 

https://
nettskjema.no/a/

282387

Deltakeravgift: 
kr 1800,- som inkluderer kaffe/te og enkel formiddagsmat 

(dekker kun våre avgifter).

Vi har et begrenset antall plasser for studenter til kr 200!

Det er et begrenset antall plasser, så vær rask med påmeldingen (først i tid, best i rett!).

Program:

Hvordan kan vi gjøre personvernet bedre? 
Om Personvernkommisjonens innstilling «Ditt personvern – vårt felles ansvar. Tid for en personvernpolitikk» 

Mandag 26. september la Personvernkommisjonen frem sin innstilling i NOU 2022: 11. Kommisjonens mandat har vært å 
kartlegge situasjonen for personvern i Norge, og trekke frem de viktigste utviklingstrekkene og utfordringene. I tillegg skulle 
kommisjonen diskutere personvern på flere særskilte livsområder.


I Personvernkommisjonens utredning finner vi mange kritiske analyser og 140 forslag til konkret endring og handling. På 
Personvernkonferansen 2022 blir et utvalg av disse forslagene, og premissene for disse, presentert og diskutert. Hver innleder 
vil først gjengi relevante forslag fra Kommisjonen, og deretter gi sine vurderinger. Vi gir også plass til korte diskusjonsinnlegg 
fra deltakere i salen.


Utredningen vil bli sendt på høring. Vi håper årets personvernkonferanse vil være til stor hjelp og inspirasjon til alle som vil 
oppdatere seg på sentrale reformspørsmål innen personvernpolitikken.


Velkommen til en interessant og trivelig dag på Bristol! 


