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ÞINGMANNATILLAGA 

 

 

Þingmannatillaga 

um að auka netöryggi á Norðurlöndum 

Netárásir og ýmsar aðrar aðgerðir sem miða að því að trufla 

upplýsingasamfélagið hafa aukist verulega. Veikara netöryggi getur í 

versta falli lamað lykilstarfsemi í samfélaginu, til dæmis samskipti banka, 

orkuframleiðslu og flugumferðarstjórn. Við höfum jafnframt orðið sífellt 

háðari og einnig stöðugt viðkvæmari hvað varðar þau verkefni sem leyst 

eru af hendi með stafrænni tækni og öryggi hennar.  

 

Flokkahópur miðjumanna telur að netöryggi ætti að verða liður í 

meðvituðum, eðlilegum og sjálfsögðum vinnubrögðum allra 

Norðurlandabúa. Gera þarf upplýsingar um þetta efni aðgengilegar þannig 

að auðveldara verði að skilja netöryggismál svo að allir geti unnið með 

Netið/stafræna þjónustu á öruggan hátt. Með þessum hætti er hægt að 

auka netöryggið verulega.  

 

Þegar afbrot eru framin á Netinu má oftast rekja þau til hugsunarleysis 

venjulegs fólks. Þess vegna er besta vörnin gegn netglæpum og 

misnotkun fólgin í því að allur almenningur þekki grundvallaratriði 

netöryggis.  

 

Netógnirnar eru mismunandi eftir aldurshópum. Í hópi ungmenna tengjast 

hætturnar oft óvarkárni. Þau vita þá hvernig á að haga sér en gera engu 

að síður eitthvað annað. Í hópi eldri notenda er vankunnátta oftar 

skýringin, það er að segja að þeir vita ekki hvernig er rétt að haga sér.  

 

Kunnáttustigið hvað varðar stafræna miðla er mjög mismunandi eftir 

aldurhópum. Þess vegna leggur flokkahópur miðjumanna til að Norðurlönd 

setji sér það markmið að allir Norðurlandabúar eigi að kunna að nota 

Netið með öruggum hætti. 

 

Nánar tiltekið leggur flokkahópur miðjumanna til að boðið verði upp á nám 

sem eykur netöryggi og meðvitund manna um netmál, til dæmis vottorð 

um stafræna færni eða ókeypis nám, sem hægt er að bjóða upp á í 

ýmsum myndum, til dæmis sem spil eða fullorðinsfræðslu.  
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Flokkahópur miðjumanna í Norðurlandaráði leggur til  

 

að borgaraleg færni Norðurlandabúa á stafræna sviðinu 

verði aukin með skipulegum hætti þannig að allir 

aldurshópar öðlist þá kunnáttu sem þarf til að nota Netið og 

netþjónustu á öruggan hátt. 

 

 

Maríuhöfn 26. janúar 2015 

Anders Eriksson (ÅF)  

André N. Skjelstad (V) 

Arto Pirttilahti (cent) 

Bertel Haarder (V) 

Christina Gestrin (sv) 

Eeva-Maria Maijala (cent) 

Finn Thranum (V) 

Heidi Greni (Sp) 

Helgi Abrahamsen (sb)  

Höskuldur Þórhallsson (F) 

 

Jóhanna María Sigmundsdóttir (F) 
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Ola Johansson (C) 

Penilla Gunther (KD) 

Rigmor Andersen Eide (KrF) 

Róbert Marshall (Björt framtíð) 

Satu Haapanen (gröna) 

Simo Rundgren (cent) 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

   

  

  

 


