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Opplegg

• Innledning

• De aktuelle sakene akkurat nå

• Brexit – noen refleksjoner

• Noen refleksjoner om prosessene rundt arbeidet med 

digitale utfordringer

• De nasjonale utfordringene



Innledning (i)

• Kjernespørsmålet: Hvorfor bryr vi oss med hva Brussel mener om det 

digitale?

• Trenger vi europeisk lovgivning på det digitale?

• Hadde det vært bedre om Brussel forholdt seg passiv?

• Brexit-slagordet 'Taking back control', omfatter det også de digitale 

utfordringene?

• Norges posisjon: Bør vi være aktive, passive eller avvisende i forhold til 

Brussels digitale initiativ?



Innledning (ii)

• Internett og det digitale som globale fenomener

• Styring

• Åpenhet

• Sikkerhet

• Personvern

• Telekom

• Handel

• Plattformer

• Hvem skal styre?

• FN? USA? De enkelte land? En rolle for EU?



De aktuelle sakene nå (i)

• Industripakken

• Opphavsrett

• Innholdspakken

• Delingsøkonomien

• Telecom review

• Free flow of data



De aktuelle sakene nå (ii)

• Industripakken

• Plasseringen av ansvar – DG GROW vs DG CNECT

• Hvordan finne svar på Europas industrielle utfordringer?

• Den tyske undersøkelsen om kjennskapet til ‘industri 4.0’

• Innholdet:

• Standarder

• IoT

• Tungregning

• Quantum technologies

• Implementering, DEI, ‘Digitizing European Industry’ 



De aktuelle sakene nå (iii)

• Opphavsrett – hva kommer?

• Hvordan sikre tilgang til europeisk innhold?

• Hvordan sikre betalingsordninger?

• ‘Unntakene’: Tilgang for forskning, utdanning, arkiv

• Forenklet tilgang, avtaleverk

• ‘Follow the money’:  OTT vs ‘kringkasting’

• Nyhetstjenester – nye felles regler vs DE/ES-erfaringene

• ‘Freedom of panorama’: ‘exception’, ingen endring

• ‘Copying levies’: Ingen endring



De aktuelle sakene nå (iv)

• Innholdspakken

• AVMS

• ‘Kringkasting’ vs OTT 

• Plattformer

• ‘To regulate or not to regulate’

• På leting etter balanserte løsninger



De aktuelle sakene nå (v)

• Delingsøkonomien

• Forsiktig åpenhet

• Mer balansert enn enkelte hadde krevet

• Tidlig utkast var tydeligere enn det endelige

• Utfordringen: Fragmentering og ulike tilnærminger

• To perspektiver er viktig:

• Mangfoldet av initiativ

• Uber’s kamp for å bli ‘tne next big thing’



De aktuelle sakene nå (vb)

• Den globale kamp om å bli 'the next big', etter IBM, MS, 

Google, Apple, Facebook, Amazon (GAFA) – og så: Uber?

• Uber as a 'Moses company‘? 

• Never reaching the promised land

• Uber as Hoover? 

• ‘Lending name to a new product without actually dominating'

• (Economist 1.9.2016)



De aktuelle sakene nå (vc)

• Innspill fra EP:

• The potential .. new economic model .. to create a truly transformative 

impact for the whole of Europe

• Too important .. to be hidden behind obscure language

• If Europe can adapt .. very many significant benefits ..: social as well as 

economic. 

• If Europe moves quickly and acts decisively .. assume a leadership role 

• If Europe moves slowly, the leadership benefits will be lost .. become part 

of the following herd

• If Europe tries to fight against this change, it will suffer badly because the 

change will eventually come, whether it is wanted or not, and it will be 

shaped according to someone else’s agenda.



De aktuelle sakene nå (vi)

• Telecom review

• Utfordringene knyttet til nett-tilgang, utbygging 

• Investeringsinsentiver – forutsigbarhet

• Frekvens-koordinering

• Balansering telecom vs OTT

• Styring – BEREC’s stilling

• Horisontal vs vertikal regulering



De aktuelle sakene nå (vii)

• Free flow of data

• Regulering: En femte frihet inn i Traktaten, eller inn i 

sektorreguleringene, eller revidere tjenestedirektivet?

• Åpenhet? Anbefaling?

• ‘Prinsipp’: Fri flyt av data (Jf ‘innovation principle’)

• ‘Harmonisering’: 'Prinsipp' pluss inn i ulike regelverk?

• Personvern?

• Eierskap er trolig ikke tema



De aktuelle sakene nå (viii)

• Satser Kommisjonen på de riktige sakene?

• Digital Agenda vs Digital Single Market

• Kritikk fra medlemsland over manglende fremdrift og 

manglende evne/vilje til å ta større saker og virkelig se 

fremover



Prosessene rundt de digitale utfordringer
• EP

• Foroverlent og engasjert, men ‘for mye Møllers tran’?

• Drakamp mellom IMCO, ITRE (og JURI)

• Hvilken rolle har EP ‘egentlig’?

• Rådet

• ‘Endeløse’ forhandlinger og nasjonale interesser og prinsipper

• Er de for tilbakelente?

• EC

• Utfordringene med å forankre ideer og forslag

• Kommisjonens 'arroganse'

• Fra mine erfaringer med HLG

• ECJ

• Litt for uforutsigbart?



Brexit

• Hva vil Brexit bety for den digitale utvikling?

• Brexit skaper et ‘gapende’ hull i EU – vesensforskjellig fra om 

små eller perifere land ligger utenfor

• Brexit vil bety en ny politisk balanse i EU 

• FR/DE vs UK mht digitale løsninger/reguleringer

• Brexit vil bety mulig endret tyngdepunkt for en rekke 

digitale utfordringer: standarder, opphavsrett, åpenhet, fri 

flyt etc

• Få andre land enn UK (i EU) har en ‘komplett’ tilnærming til  

de digitale utfordringer

• Blir UK den europeiske vinner i digitaliseringskampen?



Nasjonale utfordringer (fra min siste rapport)

• Evne og vilje til å ‘henge med’

• Hvordan utvikle nasjonale posisjoner?

• Hvordan hindre fragmenterende lovgivning?

• Om nasjonal organisering av den digitale politikken

• De sektorvise utfordringer med å henge med i den digitale 

utvikling

• Mitt poeng om å løsrive diskusjon om organisering fra 

spontane regjeringskabaler

• Uansett holdning til EU-medlemskap: EU er en driver i det 

digitale ordskifte, og med UK utenfor, kan denne 

diskusjonen bli enda mer spennende
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