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Å snakke om ‘digitale utfordringer’ akkurat nå – passer det? 

Er det nå en åpning for 
fornyelse av norsk politisk 
dagsorden?



Bakgrunn (i) – Det digitale topper ny 
dagsorden

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_en.pdf


Bakgrunn (ii) – Omkamper eller fornyelse?

‘Alle’ vil 
bidra til ny 
dagsorden

Medlems-
landene



Bakgrunnen
• Ny Kommisjon – Juncker – Ansip – Oettinger
• ‘Growth and jobs’ som overordnet agenda
• (Med fallende oljepris kan dette kanskje, omsider, også bli Norges 

agenda?)
• Digital politikk i sentrum: ‘ my first priority’  - ‘digital single market’
• Arven fra Kroes – Reding

• Personvern
• Telekom
• NIS – ‘network and information security’



Hvordan har det gått? (i) 
(Drakamper i Råd og Parlament)

• Telekom, personvern og NIS i EP og ‘trilog’ – dvs ‘løsninger i sikte’
• Personvern - balansering

• Big data – data brukt til annet formål enn ‘planlagt’
• Unntaksregler for forskning
• Om personvern som absolutt rett og balansering mot andre formål
• Lokaliseringskrav
• ‘Safe harbour’
• Spesielle forhold knyttet til sletting av data (Holocaust)
• Bøtenivå ved overtredelser



Hvordan har det gått? (ii)
• Telekom -  langt fra hva man hadde tenkt

• Roaming
• Nettnøytralitet
• Spektrum – frekvenser
• Trygghet for investorer
• Ingen ‘europeisering’ av europeisk telekom-industri
• Omkamp er varslet



Hvordan har det gått? (iii)
• NIS – ‘network and information security’

• ‘Alle’ er enige i viktigheten
• Men hva skal regnes som kritisk infrastruktur?
• Hvem er forpliktet til å rapportere?
• Frivillighet, tillit, tradisjoner



Nye utfordringer – DSM 6. mai
• Diagnosen

• Fragmentering
• Viktigheten av (og troen på) å åpne et marked med 500 mill
• Utfordringene ved å forholde seg til 28 (31) lovgivninger
• Manglende tillit, manglende ordninger ved ‘cross border’ handel





Nye grep – nye satsingsområder
• 16 innsatsområder, bl.a. 

• Geo-blokking
• Opphavsrett
• VAT
• Plattformutfordringer – GAFA (Google – Apple – Facebook – Amazon)
• Delingsøkonomien



Digitale utfordringer i det politiske landskap 
(Drakamper Kommisjon – Råd – Parlament)

• Hvem skal styre den store digitale politikken?
• Behovet for et overordnet grep på de digitale utfordringene
• Frihet og åpenhet (Ansip) vs industrigiganten(e)s interesser 

(Oettinger)
• Hvilke DG’er skal styre hva (CONNECT vs GROW vs JUST)?

• Hva er DSM og hva er IMS (‘digital single market’ vs ‘internal market 
strategy’)?

• Fornyet kraft (makt) hos ‘sec gen’
• Også Parlamentet er engasjert. ‘Lead’ komité

• ITRE vs IMCO vs LIBE
• (Industri og energi-komiteen, ‘internal market – consumer, ‘civil liberties’)
• Undergrupper for den digitale dagsorden både i komiteene og i partiene



Akkurat nå: Kommisjonen søker råd
• ‘Policy in the making’:

• Høringer, utredninger, seminarer, workshops om 
• Pakker og porto (pakker over landegrensene)
• AVMS (like vilkår gamle og nye aktører)
• Kabel og satellitt (geo-blokking m.m.)
• Plattformer, delingsøkonomien, ‘liability’, dataflyt, cloud, geo-blokking
• Omkamp om telekom (frekvenser, ‘single authorisation’)
• ICT standards

• Behovet for ‘pådrivere’
• CONNECT ‘overordnet’ og ‘pådriver’ mot ‘tradisjonsforvalterne’ (GROW, 

JUST, EAC)
• ‘Nye digitale muligheter’ mot ‘tradisjonsbærerne’
• Juridisk-politiske ‘knuter’: 

• Hvordan ‘lure inn’ en liberalisering av opphavsretten
• Hvordan rydde plass for nye initiativ og samtidig ta vare på personvernet



Hva gjør Norge?
• Deltar i arbeidsgrupper

• Utfordring: Utvikling av mandater og koordinering av synspunkter
• Bidra til høringer?

• Utfordring: Hvordan utvikle synspunkter?
• Henge med i ‘programmer’

• Spleiselagenes dilemma: Horizon 2020, CEF, ISA2
• Jf DG CONNECT og KMDs rolle som ‘pådriver’ for den brede IKT-

politikken
• Behovet for å ‘drive’ de nye tingene, se nye muligheter
• Behovet for å bryte ned siloer og visse tradisjoner
• Behovet for

• Utfordring: Kobling av EUs og Norges dagsorden   
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