Nasjonalt Internet
Governance Forum 2015
Fremtidens Internett
Måten vi bruker Internett på er i konstant forandring, og påvirker alle
samfunnsområder. Nasjonalt Internet Governance Forum er en konferanse om
juridiske og politiske problemstillinger knyttet til forvaltning av Internett nasjonalt og
internasjonalt. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Arrangør: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Sted: Litteraturhuset, Oslo 25. november 2015

09.00-09.30 Registrering og kaffe

09.30-09.40 Velkommen
Ved direktør Torstein Olsen, Nkom

09.40-09.50 Innledning
Ved statssekretær Reynir Jóhannesson, Samferdselsdepartementet
09.50-10.30 Internett og et kriminalitetsbilde i stadig endring,
Politiets utfordringer i forbindelse med kriminalitet begått på eller ved hjelp av Internett.
Fungerer tradisjonelle politimetoder?
Ved politiadvokat Knut Jostein Sætnan, Kripos
10.30-11.00 Diskusjonen om ansvar for innhold ved forvaltning av grunnleggende
internettressurser
Uninett Norid AS forvalter det norske toppdomenet .no - Hvordan reagerer den nasjonale
registerenheten dersom norske domenenavn er kanal for ulovlig aktivitet på nett ? Hva slags
ansvar har forvaltere av infrastruktur i forhold til ulovlig innhold på Internett?
Ved Ann-Cathrin Marcussen, advokat Uninett Norid AS
11.00-11.45 Lunsj

11.45-12.00 Kontrollen over Internett overføres til «det globale internettsamfunnet»
Årets IGF ble arrangert i João Pessoa i Brasil. Hva var hovedfokus og tema?
Internettet styres i dag fra USA. I 2014 ble det besluttet å overføre styringen av Internettets
grunnleggende funksjoner til ICANN og «det globale internettsamfunnet» i en såkalt
«multistakeholder model». Hva betyr dette i praksis?
Ved seksjonssjef Ørnulf Storm, Nkom
12.00-12.30 Internett i et internasjonalt politisk perspektiv,
WSIS +10 – FN avholder toppmøte i desember for å evaluere den globale utviklingen av
Internett og IKT siste 10 år. FN skal diskutere om det er områder som verdenssamfunnet må
prioritere spesielt i årene fremover eller som byr på spesielle utfordringer.
Ved fagdirektør Bjørn Svenungsen, Utenriksdepartementet.
12.30-13.10 Privatisering av Internett - ICANN Accountability
Amerikanske myndigheter er godt i gang med prosessen med å privatisere administrasjonen
av domenenavnsystemet (DNS). Før dette kan gjennomføres må det på plass ny selskapsform
og nye juridisk sikkerhetsmekanismer innad i ICANN.
Ved professor Lee Bygrave, Universitetet i Oslo

13.10-13.20

Oppsummering v/Nkom

