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Oppgave1—Personvern(20 %)

Hva er Datatilsynet? Gi en kort oversikt over Datatilsynets organisasjon og oppgaver.

Beskriv eksempler på aktuelle saker og problemstillinger Datatilsynet har engasjert seg i
de siste årene,

På VG-nett for en tid tilbake kunne man lese: "Datatilsynet maktesløse mot
privatovervåking". Forklar hva du legger i dette utsagnet og problemstillingen
Datatilsynet står overfor.

Oppgave2 —OffentligIT (20 %)

Forklar begrepet eForvaltning (elektronisk forvaltning). Bruk gjeme eksempler.

Beskriv to eksempler på etiske utfordringer knyttet til eForvaltning.

Regjeringen har nylig lansert "På nett med innbyggerne. Regjeringens
digitaliseringsprogram". Nevn de viktigste målsetningene og gi eksempler på tiltak som
foreslås for å nå målene.

Oppgave3 —Etikk(20 %)

a) Anta at du er ansatt i bedrift med omfattende bruk av IT og telekommunikasjon.
Bedriften har som målsetting å bli den ledende e-handel-bedriften innen sitt område.
Bransjen har i en periode vært opptatt av forretningsetikk, og du er blitt bedt av
administrerende direktør om å utarbeide etiske retningslinjer for både profesjonell og
privat bruk av bedriftens IT-ressurser. Sett opp en liste med slike retningslinjer, begrunn
dem og illustrer dem med eksempler.

Oppgave4 —Arbeidsmiljø(20 %)

Forklar hva du legger i begrepet «arbeidsmiljø».

Med utgangspunkt i pkt. a), beskriv hvordan informasjonsteknologi kan påvirke
arbeidsmiljøet i en organisasjon i positiv og negativ retning.

Forklar kort hvordan norske lover og avtaler regulerer bruk av informasjonsteknologi i
arbeidslivet.

Oppgave5 —Frasemesteroppgavene("presentasjonene")(20 %)

I hvilken grad gjør den utstrakte bruken av IT samfunnet sårbart?

Hva er Datalagringsdirektivet? Diskuter kort fordeler og ulemper.

Sett opp en liste, med korte forklaringer, over fordeler og ulemper ved elektroniske valg
(eValg).

Forklar hva som menes med «Hacktivism» og hvilke metoder som kan benyttes. Illustrer
med eksempler.
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