Årsberetning for Norsk Forening for Jus & EDB 2021-2022
Generelt
Styret har i perioden 10. mai 2021 – 12. mai 2022 bestått av styreleder Øystein Flagstad
(GjessingReimers), nestleder Ragnhild Castberg (tidligere Datatilsynet) og styremedlemmene
Tobias Mahler (Senter for rettsinformatikk), Heidi Beate Bentzen (Medisinsk fakultet UiO og
Senter for rettsinformatikk), Steinar Skagemo (Brønnøysundregistrene), June Marit Tangen
(tidligere IBM, nå Kyndryl), Frode B. Bjørnstad (Bank Norwegian), Gry Hvidsten (Wikborg
Rein), Lene Bogen Kaland (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet NSM) og Samson Esayas (BI).
Sekretær for foreningen har frem til november 2021 vært Drifa Hrund Danielsdottir,
masterstudent i forvaltningsinformatikk, og fra november 2021 Elias Gallis Meling,
masterstudent i forvaltningsinformatikk.
Styret har fungert som et bra arbeidsfellesskap. Det har vært avholdt styremøte ca. 1 gang per
måned. Styremøtene har i all hovedsak vært avholdt som digitale møter. I tillegg har det vært
utført et betydelig arbeid utenom styremøtene, særlig i forbindelse med planlegging av
foreningens medlemsmøter.

Medlemmer

Foreningen hadde i perioden 44 bedriftsmedlemmer med til sammen 73 tilknyttede personer,
191 personlige medlemmer og 43 studentmedlemmer. Dette er en økning fra forrige periode,
da foreningen hadde 45 bedriftsmedlemmer med 62 tilknyttede personer og 173 personlige
medlemmer.
Hvert bedriftsmedlem får tilsendt inntil fire nummer av Lov og Data samt inntil fire
oppføringer på foreningens e-postliste.
Foreningen gikk i 2020 over til å benytte Styreweb som medlemssystem. Foreningens
regnskapsfører er EconPartner v/Reidun Horn, som fører foreningens regnskap i Styreweb.
Endring av regnskapssystem og gjennomført opprydning i medlemsregisteret har ført til
bedring i rutinene knyttet til regnskapsførsel og utfakturering av medlemskontingent.
Medlemstype
Personlig medlem
Bedriftsmedlem
Tilknyttet via bedrift
Studentmedlem

2022
191
44
73
43

2021
173
45
62
40

Styret har også fremover en ambisjon om å øke medlemsantallet ytterligere.

Regnskapsmessige forhold

Foreningens viktigste inntektskilder er medlemskontingenten og Forum Rettsinformatikk.
Forum Rettsinformatikk 2021 gikk med et greit overskudd som foreningen har benyttet til å
finansiere sine øvrige aktiviteter.
Foreningens midler har i det vesentlige vært brukt til gjennomføring av medlemsmøter og
årsmøte, samt dekning av foreningens administrative kostnader (sekretær, regnskapsføring og

revisjon samt utsending av Lov & Data). Foreningen har videre i tråd med tradisjonen
bekostet gjennomføringen av Knut Selmers minneforelesning høsten 2021.
Driftsregnskapet for 2021 viser et positivt driftsresultat på kr. 98.869,72 mot et negativt
driftsresultat for 2020 på kr 26.573,-. Årsaken til overskuddet er i stor grad inntektene fra
Forum Rettsinformatikk 2021. Forum Rettsinformatikk 2020 kunne dessverre ikke
gjennomføres på grunn av Covid-19.
Det har for øvrig ikke inntruffet forhold etter utløpet av regnskapsåret som er av vesentlig
betydning for foreningens stilling eller resultat i 2021.

Administrative forhold

Foreningens regnskapsfører er Reidun Horn i EconPartner.
Lisbet Natland er valgt som foreningens revisor.
Elias Gallis Meling er foreningens sekretær.

Medlemsaktiviteter i perioden

Foreningen har etter forrige generalforsamling den 10. mai 2021 gjennomført 8
medlemsmøter inkludert medlemsmøtet som etterfølger generalforsamlingen 12. mai 2022. På
grunn av utfordringer knyttet til Covid-19 måtte foreningen utsette møtet planlagt i desember
til januar, og for øvrig har de fleste møtene blitt avholdt som fjernmøter via Zoom, eller som
kombinerte fysiske møter og Zoom-møter.
Siden forrige generalforsamling har foreningen tilbudt følgende arrangementer til sine
medlemmer:
7. juni 2021: Utfordringene med overføring av personopplysninger til land utenfor EØS. På
møtet snakket Kreftregisterets direktør Giske Ursin og Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon
om utfordringene med overføring av personopplysninger til land utenfor EØS, særlig for
personopplysninger innenfor helseforskning.
15. september 2021: Forum Rettsinformatikk 2021, som var et heldagsseminar avholdt i
Gamle Festsal ved UiO. Foruten de faste postene knyttet til oppdatering på den juridiske
utviklingen i Norge og EU, inneholdt seminaret innlegg om Datatilsynets regulatoriske
sandkasse, Nytt rammeverk fra EU om kunstig intelligens, innlegg fra Datatilsynet om nye
SCC for overføring av personopplysninger til tredjeland, Riksrevisjonens arbeid med revisjon
av algoritmer samt bruk av skytjenester i et fransk og europeisk perspektiv. Seminaret ble
etterfulgt av et glass og mingling på Det norske Teatret.
8. november 2021: Knut Selmers minneforelesning. Chancellor of Justice Finland Tuomas
Pöysti snakket om «The Right to Health and Healthy Environment, and Data Use in Times of
Crisis: Reflections on Nordic Law in the Face of a Pandemic».
10. januar 2022 (utsatt fra 6. desember 2021 pga. Covid-nedstengning): Offentlige
virksomheters vurderinger av å bruke Facebook. Innlegg fra Datatilsynet som har besluttet å
ikke bruke Facebook i sin kommunikasjonsvirksomhet, samt fra Folkehelseinstituttet som
snakket om viktigheten av Facebook som kommunikasjonskanal.

7. februar 2022: Digitaliseringsvennlig regelverk – hva og hvordan? Innlegg fra
Digitaliseringsdirektoratet og Lånekassen.
7. mars 2022: Patruljering på internett for å forebygge kriminalitet: Hvordan utfordres
personvernet? V/professor Inger Marie Sunde fra Politihøyskolen.
4. april 2022: Logging for å avdekke sikkerhetshendelser. Innlegg fra Nasjonal
Sikkerhetsmyndighet (NSM).
12. mai 2022: Helseanalyseplattformen

Plan for videre medlemsaktiviteter

Foreningen har planlagt ytterligere ett medlemsmøte i juni 2022.
Styret planlegger å gjennomføre Forum Rettsinformatikk i september 2022.
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