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Agenda
Prosjektstyremøte

Velkommen

Bakgrunn for endret agenda: konsekvenser av Schrems II

Testing av Avstander og signalstyrker

Litt om konfigurasjonstesting



Konsekvenser pga Schrems II



FHI -

Status for uke 47 - Overordnet
Smittestopp

Gjennomført statusmøte med HOD 21.11.

3. Sprintdemo gjennomført. 4. sprint pågår.

Oppstart av integrasjonstest muligens 1 dag eller to forsinket, men dette vil ikke påvirke sluttdato for test

Avventer tilbakemelding vedr. DPIA og ROS

Kommunikasjon: Planer legges, kampanje lages

Fortsatt positivitet rundt åpenhetsstrategi og fagråd

Ny presentasjon for politisk nivå i HOD planlagt 30.11.

Oppsummert, det går virkelig bra og vi ligger i forhold til planen for å nå lansering 21/12, MEN

Schrems II gjør det veldig vanskelig (kanskje umulig) å bruke Azure som driftsplattform, som planlagt

08.12.2020
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Konsekvenser pga Schrems II
Schrems II

08.12.2020

Kilde: https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2020/sos-om-nye-regler-for-overforing/
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Konsekvenser pga Schrems II
Hvordan påvirker dette oss?

Schrems II gjelder også skytjenester som Azure, som vi ønsker å bruke

USA er ikke godkjent tredjeparts land for håndtering av personopplysninger

NHN (vår avtalepart) har ikke avtale med Microsoft som garanterer at data ikke overføres til USA

FHI / Smittestopp har ikke behandlingsgrunnlag som tillater overføring av data til USA

Det kan være en mulighet å endre Samtykke (gjøre oppmerksom på at data KAN bli overført til USA)

EU tillater ikke tilknytning til EUs knutepunkt hvis det ikke finnes avtale med Microsoft som garanterer at data ikke 

overføres til USA (EU vil ikke akseptere løsninger som krever samtykke av enhver EU-borger som bruker en Covid-

app)

Østerrike har i dag belyst saken og fått konkretisert denne problemstillingen. Samtidig, hvis Østerrike får på plass en avtale vil 
resten kunne løses (vha risikoreduserende tiltak)

Nederland fikk ikke løst dette iht deres framdriftsplan og valgte annen, nederlandsk tilbyder med database i Nederland

08.12.2020
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Konsekvenser pga Schrems II
Hvilke alternativer har vi?

1. Lage en norsk løsning basert på norsk samtykke som ikke lar seg koble til EUs knutepunkt (ikke reelt 

alternativ)

2. Endre Microsoft sin avtalepolicy (Hvis Østerrike kan, så kan vi også…)

3. Vente og se om EU endrer sitt standpunkt (hvis ikke Østerrike kan endre Microsoft, så kanskje EU 

endrer seg)

4. Etablere «On-premise» løsning

08.12.2020

Hva gjør vi?
• Møte med Microsoft 26.11.2020

• Be noen om råd??? (NHN???)

• ??? 
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Hva gjorde vi?

Møte med Microsoft

Beslutning i etterkant av møte med Microsoft

08.12.2020
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Testing av avstand og signalstyrker
Konfigurasjonstesting 30.11 og 1.12

Testing pågår (Dagsrevyen gjør opptak i dag)

Utfordringer knyttet til Hardware / nøyaktighet

Resultatet av test vil påvirke endelig bestemmelse 

vedr. melding til de med «stor sannsynlighet for 

nærkontakt med smittet»

Resultat så langt indikerer at meldingen kommer 

til å bli lik (revidert) melding for Danmark : 

«<msg_test-deg>» (ikke «msg_gå-i-karantene»)

08.12.2020


