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Norge, SD/PT, ITU og ICANN/GAC

•

SD/PT er norske myndigheters kompetanseorgan i forhold til
elektronisk kommunikasjon
– Internettregulering, domenenavn, internasjonal koordinering med
standarder, sikkerhet og nett, spam, robusthet og lignende
– Dekker kjerneområdene til Internet governance

•

PT er norske representanter i både ITU og ICANN/GAC
– Har nødvendige kontakter internasjonalt som bør og kan bevares
– Samarbeider tett med SD

Hva menes så med ”governance”
• ”Governance”
– Ikke begrensning, men forenkling
– ”Styring” er kanskje det beste ordet

• “Governance” kan være
– Prinsipper, normer, regler og andre mekanismer;
statlige, mellomstatlige, ikke-statlige eller mellom
alle interesseholdere
– Ikke-regulering
– Selvregulering
– Samarbeid offentlig/privat

Hvorfor er det nødvendig å ”styre”?
•
•
•
•
•

Internett er et globalt fellesgode som alle bør ha tilgang til
Internett utgjør i dag ryggraden for den nye globaliserte
økonomien
Internett er i dag også en forutsetning for kulturell, sosial og
politisk utvikling
Mange land føler at USA har monopolisert Internett og er redde
for de konsekvenser dette kan ha
Styrking av legitimitet og ansvarlighet hos noen av
”medlemmene” i Internettsamfunnet er nødvendig for å oppnå
troverdighet fra hele det globale samfunnet
– Dette gjelder spesielt ICANN

•

Det digitale skillet må reduseres
– Redselen for et ”annet nett”

•

Spam og trusselen fra organisert kriminalitet over
landegrensene kan kvele Internet

Norsk deltakelse i ”Internet
Governance prosjektet”
• WSIS-prosessen
– World Summit of the Information Society
• Startet i Geneve høsten 2003, avsluttet høsten 2005 i
Tunis med ”the Tunis Agenda”

– Norge representert gjennom UD, SD og PT
– UD overordnet ansvar; SD og spesielt PT operativt
ansvar

• WGIG – Working Group on Internet Governance
– Willy Jensen, direktør i PT, medlem av WGIG, etablert
av FN/Kofi Annan etter anmodning fra WSIS
– Mandat: Finne ut hva som menes med Internet
Governance, og diskutere hva som kunne gjøres for å
sikre Internett
– Så langt er resultatet opprettelsen av IGF – Internett
Governance Forum
• Første møte ble avholdt i Athen 30.10 – 2.11

Tunis Agenda, para 68 - 71
• Alle verdens myndigheter skal ha en lik rolle og
et likt ansvar for den internasjonale styringen av
Internet
• Behovet for utvikling av en ”public policy” for
Internet – gjort av myndighetene, men i
konsultasjon og samarbeid med hele
internettsamfunnet
• Behovet for styrket samarbeid i fremtiden for å
gjøre det mulig for myndighetene – på likt
grunnlag – å ha sin rolle og ta sitt ansvar i den
globale ”public policy” – men ikke blande seg i
den daglige, nasjonale drift

Input fra Norge to USG, juni 2006
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den rolle USA har spilt til nå, er verdsatt, men …
Internet er et globalt fellesgode
Det er i dag et demokratisk underskudd, manglende
deltakelse fra store deler av verden som må bedres
Internasjonalt samarbeid om bekjempelse av spam og
cybercrime må intensiveres
Sikkerhet og stabilitet må fortsatt prioriteres – uavhengig av
hvilken styringsform man velger
Det må oppfordres til privat initiativ, konkuranse, inovasjon
og lokal innflytelse
Norge støtter ICANN som ”technical manager” av DNS,
men ikke som ”policymaker”
Det er greit med USG link til ICANN inntil videre
Internasjonalisering på lengre sikt
GAC som teknisk rådgiver, men ikke som policyorgan

Utfordringer sett med norske øyne
• Opprettelse av et inkluderende globalt
informasjonssamfunn
– Også de som ikke har tilgang i dag

• Global deltakelse i Internet governance - outreach
• Hele internettsamfunnet som deltakere i et privat –
offentlig partnerskap
• Effektive og demokratiske ”policy” prosesser;
styring vs administrasjon
• Fortsatt ivaretakelse av sikkerhet og stabilitet

Et nytt organ?
•
•

WSIS-prosessen er foreløpig slutt
Resultatet Æ IGF
– Kun et diskusjonsforum

•

Er dette tilstrekkelig?
– Trenger vi et forum med avgjørelsesmyndighet?

•

Hva slags emner skal i så fall omfattes?
– Emner relatert til staters suverenitet?
– Emner med strategisk innvirkning på fremtiden?
– Alle slags Internet emner?

•

Hvor skal et eventuelt nytt forum forankres?
– I en eksisterende IGO under FN-flagg?
• ITU eneste mulighet
• Umulig pga USAs syn

– Direkte under FNs SG?
• Lite trolig

– Elsewhere?
• Gjenstår å se

Institusjonelt rammeverk
• Et mulig Internet Governance institusjonelt
rammeverk må etter vår mening være
–
–
–
–

Multi-lateralt
Transparent
Demokratisk
Ikke diskriminerende

• Med full deltakelse av
–
–
–
–
–

Myndigheter
Privat sektor
Civil Society
Internajsonale organisasjoner
Brukere

Norges håp for fremtiden
• Norge håper at prosessen vil fortsette
– Slik at roller og ansvar hos de forskjellige
deltakerne blir mer synlige enn de er i dag
– Slik at det på områder som allerede er
tilfredsstillende ivaretatt av eksisterende
strukturer, bygges videre på disse
• Om nødvendig må de forbedres, men ikke erstattes

– Vi håper videre at innsatsen vil konsentreres om
områder der videre koordinering og samarbeid er
nødvendig

Veien fremover
• Internet Governance Forum, IGF
– Gjenstår å se hva dette kan bli til
– Neppe et styringsorgan

• ICANN – GAC
–
–
–
–

Nye samarbeidsformer må utvikles
Legitimiteten må styrkes
Joint Working Group er i gang
”Senior” GAC har blitt diskutert

• New GAC Secretariat
– India

Regulering av spam - Bransjenorm
• Spam er et økende problem
• Utgjør en stadig større sikkerhetstrussel for
vanlige e-postbrukere
• SD og PT deltok i OECD Anti-Spam Task Force
• Anbefaling om etablering av bransjenormer
• Presisering av ekomlovens § 2-3

Arbeidsgruppe for etablering av bransjenorm
•

PT har initiert at det nedsettes en arbeidsgruppe representanter for bransjen

•

Første møte i arbeidsgruppen 28. november

•

PT vil fremover alene fungere som observatør

•

Målsetting: Utvikling av norsk bransjenorm for ISPer
– Tiltak hos e-postleverandører for å hindre at spam når frem til
egne kunder
– Tiltak for å hindre at egne kunder sender ut spam

Spørsmål?
www.npt.no
www.telepriser.no
www.nettvett.no
www.bredbandsporten.no
www.frekvensportalen.no

