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Personvernkommisjonen ble
oppnevnt i statsråd i 2007.
Kommisjonen skal gjennom sitt
arbeid blant annet dekke de
viktigste områdene som
fremheves i mandatet:
1) personvern i helsesektoren,
2) personvern i samferdselssektoren,
3) personvern i arbeidslivet,
4) personvern for barn og unge og
5) personvern og media.
Kommisjonen har gjennomført
åpne debattmøter innenfor
disse områdene våren 2008.
Seminarrekken avsluttes med
seminar om personvern i
samferdselssektoren juni 2008.
Hensikten er å skape offentlig
debatt og oppmerksomhet rundt
de personvernutfordringene
som identifiseres innen disse
samfunnsområdene.

Seminaret avholdes
mandag 10. juni 2008
Håndverkeren
Kurs og Konferansesenter
Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo.
Kl. 09.00-15.30
Påmeldingsfrist er
onsdag 4. juni 2008.
For påmelding, se
www.pvk.no/paamelding.shtml

Program
Kl 09.00: Fremmøte
Møteleder: Rune Fløisbonn, Personvernkommisjonen.
9.15-9.45: Samferdselsdepartementets utfordringer innen
personvern
Innlegg ved departementsråd Eva Hildrum.
9.50-10.20: Regulering av personvern og security/safety
i transport
Innlegg ved Dag Wiese Schartum, professor,
Senter for rettsinformatikk, UiO.
10.20-10.35: Diskusjon / spørsmål
10.35-10.50: Pause med kaffe/te
10.50-11.20: Sikkerhetskontroll ved Avinors flyplasser:
Fakta, gjennomføring og fremtiden
Innlegg ved Tarald Johansen, seksjonsleder Security og beredskap,
Konsernstab, Avinor.
11.20-11.50: Svarte bokser: Hva registrerer de?
Bør vi være bekymret?
Innlegg ved Kåre Halvorsen, sjefsingeniør, Statens havarikommisjon
for transport.
11.50-12.05: Diskusjon / spørsmål
12.10-12.40: Lunsj
12.40-13.10: Security i transport og personvernets grenser
Innlegg ved Torkel Bjørnskau, forskningsleder,
Transportøkonomisk institutt.
13.15-13.45: Personvern og elektronisk kommunikasjon:
Regelverk, utfordringer, Post- og teletilsynets rolle
Innlegg ved Jens C. Koch, underdirektør i Post- og teletilsynet.
13.45-14.00: Diskusjon / spørsmål
14.00-14.15: Pause med kaffe/te
14.15-15.30: Paneldebatt om anonym ferdsel og
kommunikasjon. Har vi en rett til anonym ferdsel eller
kommunikasjon? Bør vi ha en slik rett? Hvis ja, hvor går
(bør gå) grensene?
Med innlegg fra
•	Leif T. Aanensen, avdelingsdirektør i Tilsyns- og Sikkerhetsavdelingen, Datatilsynet
• Ingvild Hanssen-Bauer, partner i advokatfirma Wikborg Rein
• Torkel Bjørnskau, Transportøkonomisk institutt
• Tarald Johansen, Avinor
• Kåre Halvorsen, Statens havarikommisjon for transport
• Jens C. Koch, Post og teletilsynet

