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Spiller vi kortene våre riktig,
kan Norge bli en digital stormakt, skrive Arne Mjøs i Itera.

Snart kan du se den filmen du ønsker når
du er utenlands på ferie eller jobbreise,
skriver Nicolai Halbo i Simonsen Vogt Wiig.

Fri bruk: Først fjernet EU dyre roamingavgifter. Nå vil de at du skal ta med
deg musikk og filmer på reise i Europa.
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Nå blir digitalt innhold grenseløst

Har forutsetningene: At vi er små og homogene, kan være en fordel, skriver Arne Mjøs. 

Norge kan bli en
digital stormakt
I sin årlige innovasjonstale på-

pekte adm. direktør Anita Krohn
Traaseth i Innovasjon Norge at
digitalisering og teknologi vil være
avgjørende for å sikre vår verdiskaping fremover, og at vi trenger flere
tech-hoder for å komme i mål. Hun
ba om at vi ikke må henge oss opp i
definisjonen av gamle næringer og
sektorinndelinger.

Alle produkter i alle bransjer di-

plattformene knyttes sammen på
kryss og tvers av bransjer og land,
vil den digitale opplevelsen være
viktigere enn produktet i seg selv.
Her kan Norge spille en nøkkelrolle.

Vi har en fordel. Vi er et lite, rikt

og relativt homogent land med en
digital infrastruktur i verdensklasse.

Vi bør robotisere og automati-

sere alt vi kan. Teknologien finnes,
gitaliseres, og virksomheter redefi- og mange av løsningene er allerede
nerer sin rolle i takt med dette. Det er i bruk. Vi er ingen industrinamed store
er kun fantasien
Vår eksepsjonelle, sjon
som setter beomfattende
digitale infragrensninger for
omstillingspronye forretnings- struktur gjør det mulig å
sesser av mange
modeller, prosesmillioner arser og atferd. Selv utvikle nye forretnings- og beidstakere –
derfor kan, og
den minste lys- samfunnsmodeller og ta
pære vil utstyres
må vi starte nå.
innersvingen på store
med en chip som
Vår eksepsjonelle, digitale
kan styres fra en industrinasjoner
app. Når den digitale komponenten infrastruktur gjør det mulig å utviblir selve kjernen i virksomheten, kle nye strukturer, forretnings- og
beveger bedrifter seg i retning av å samfunnsmodeller og ta innersvinbli et teknologiselskap.
gen på store industrinasjoner.

På stadig flere av markedene
dominerer de store plattformaktørene, og felles for mange av disse er
at de ikke skaper innhold. Google og
Facebook skapes av brukerne. Verdens største taxiselskap, Uber, eier
ingen biler. Verdens mest verdifulle
butikk, Alibaba, har ikke eget lager.

Flere selskaper går for denne

«plattformiseringen». Store internasjonale selskaper digitaliserer
ikke lenger ett og ett produkt, men
skaper en digital plattform for hele
produktporteføljen. Etter hvert som
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Simonsen Vogt Wiig veksler på ukens
IT-kronikk i Finansavisen. Tips, innlegg
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som blant annet gjør transaksjoner
mye mer effektive. Vi kan bli først i
verden med full implementering av
smarte hus der man også produserer
strøm fra solcellepaneler og blir en
del av delingsøkonomien. Vi kan
lede an innen ehelse med pasientjournaler lagret sikkert i skyen, daglig oppdatert med informasjon fra
smartklokker, helsedingser og apper som vil gi helt nye muligheter
for forebygging og bedre helse.

Vikingene dro av sted for å skaffe

seg land, rikdom og ære. I dag kan
vi gjennom outsourcing av tjenester til andre land få tilgang til digital
kompetanse i lavkostland i et volum
som tilsvarer en stor nasjon.

At vi er et lite, rikt og homogent

land med en ledelsesmodell basert
på tillit, involvering og
utdanningen oppi alt
korte avstander melVi bør
dette. Dersom techlom ledere og medarrobotisere beidere, kan faktisk gi
hodene skal bli flere,
er det kun én ting som og automatisere
konkurransefortrinn i
funker. Det er helt aven global, kunnskapsalt vi kan
gjørende med en digibasert økonomi.
tal undervisningsform. Når tidligere
jobber blir rasjonalisert bort, må vi Så må vi være genuint innovative,
utdanne oss annerledes.
og ikke bare slenge om oss med ordet for hver eneste lille effektiviseFor eksempel har Norge poten- ringsprosess. Slik kan Norge bli en
siale til å lede an på nye strukturer digital stormakt.
innen finans med bruk av digitale
valutaer og blockchain-teknologi Arne Mjøs, konsernsjef i Itera

Vi må ikke glemme

I disse dager opplever mange til
sin skuffelse at filmer, musikk og
TV-serier ikke lar seg medbringe
på reise. Mens Netflix kan benyttes i deler av det store utland, er
Viaplay kun tilgjengelig i Norden.
EU-kommisjonen har fremmet
forslag om et nytt regelverk, det
såkalte «lex nettbrett», som skal
sikre europeiske borgere tilgang
til sine innholdstjenester innenfor Unionen.
EU-kommisjonen fremla den

9. desember 2015 et forslag til
felleseuropeiske regler som skal
sikre at forbrukere får tilgang til
sine innholdstjenester over landegrensene ved midlertidig opphold
i andre EU-land. Rådet behandlet
forslaget i mai og la frem et forslag
til ny forordningstekst.

EU-advokat: Nicolai Halbo.
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med de nye reglene. Forordningen
får virkning også for allerede inngåtte avtaler.

Forordningen vil, dersom den

innlemmes i EØS-avtalen, få
følger for rettighetsklareringen i
Norge. Åndsverkloven innebærer
at rettighetshavere selv kan velge
å begrense overdragelsen av retI det reviderte forslaget he- tigheter til et åndsverk (film, TV,
ter det at tilbydere av innholds- musikk osv.) geografisk, slik at en
tjenester plikter å gi abonnentene tilbyder eksempelvis kun gis rett
samme tilgang til
å gjøre innholdet
Forbruke- til
tjenesten ved midtilgjengelig i Norge
ren skal
lertidig opphold i en
eller i Norden. Derannen EU-stat. Dette få tilgang til det
som tilbydere skal
innebærer ikke bare
kunne etterleve sine
at tjenesten vil være samme innholdet forpliktelser etter
tilgjengelig, men også i et annet EUforordningsforslaget,
at forbrukeren skal få
rettighetshaverne
land som hjemme må
tilgang til det samme
fratas retten til å beinnholdet som hjemme. Dette er grense rettighetsoverdragelsen
ikke tilfelle i dag, hvor tilgjenge- geografisk.
lig innhold kan variere betydelig avhengig av hvor i verden du Forordningsforslaget fremstår
befinner deg. Det er likevel verdt som positivt for forbrukere siden
å merke seg at tjenestetilbyderen de blir sikret tilgang til innholdsikke pålegges å oppfylle eventuelle tjenester også når de oppholder seg
kvalitetskrav for leveringen, med midlertidig i et annet EU/EØSmindre dette er uttrykkelig avtalt. land. Imidlertid kan pliktene og
begrensningene som forslaget legForpliktelsen gjelder kun til- ger på rettighetshavere og tilbydebydere som tar betalt for tjenes- re gi økte kostnader – og dermed
tene. Tilbydere av gratistjenes- dyrere abonnementer.
ter, eksempelvis NRK og gratis
spillapplikasjoner, kan selv velge Forordningen blir trolig vedtatt
om de ønsker å møte kravene i høsten 2016 og gjelder i EU fra 2017.
forordningen.
Dersom forordningen blir gjort til
en del av EØS-avtalen vil den også
Tilbydere av innholdstjenester vedtas som norsk lov etter dette.
som ytes mot betaling, må når forordningen vedtas, endre sine avta- Nicolai Halbo, advokat i Advokatlevilkår slik at disse er i samsvar firmaet Simonsen Vogt Wiig.
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