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Útdráttur
Þjóðarnetföng eru lausn fyrir samskipti á netinu milli almennings annars vegar, þar sem
hann kemur fram undir eigin nafni og hins vegar aðila sem þurfa að vita við hvern þeir tala
svo sem stjórnvöld og stjórnmálastofnanir, fjölmiðla, fjármálafyrirtæki og viðskipta fyrir -
tæki. Lausnin breytir ekki möguleikum varðandi nafnleysi netsins.

Þjóðarnetföng gætu haft umtalsverð félagsleg áhrif og aukið öryggi netvinnslu innan -
lands. Þau henta sérstaklega vel fyrir börn og unglinga og eldra fólk og er eðlilegt að skólar
taki þau upp í rekstri sínum. Þjóðarnetföng auðvelda úrlausn ýmissa opinberra verkefna og
með þeim má nota margar vottanaaðferðir, sem virðist í takt við framtíðarþarfir.

Þjóðarnetföng sameina bandarískar leiðir í auðkennanotkun, sem byggja á netföngum og
evrópskar, sem byggja á vottunum. Samanlagt mynda þær kerfi sem vísar til framtíðar.

Inngangur
Upplýsinga tæknibyltingin lýtur flóknum lögmálum og meðal annars markaðs lög -
málum, og hingað til hafa stjórnvöld hikað við inngrip í málefni hennar. En hún er
ekki óbreytanleg. Hægt er að grípa inn í með tilteknum aðgerðum, ef þær eru
tald ar heppilegar. Slíkar aðgerðir verða að vera í takti við þróunina þannig að þær
dagi ekki uppi. Tillagan um þjóðarnetfang er af þeim toga. 

Staða smáríkja og þriðja heimsins gagnvart alþjóðlegum stórfyrirtækjum er
mikið til umræðu. Stórfyrirtækin hafa flest höfuðstöðvar í Bandaríkjunum og leiða
þróun netsins. Margt bendir til þess að störf við tölvuþjónustu geti á næstu árum
flust í stórum stíl frá minni ríkjum til Bandaríkjanna. Kína fer fyrir þróun sem
stefnir að því að íbúar hvers ríkis njóti þjónustu hjá innlendum aðilum á netinu.
Tillagan um þjóðarnetföng vinnur í þá átt.

Nafnleysi almennings á netinu skapar umtalsverða hættu, sem nú er öllum ljós,
ekki síst gagnvart börnum og unglingum. Netið er mikilvægur hluti af lífi
nútímamannsins og jafnvel eru bundnar vonir við að upp lýsinga tæknin endur skapi
þjóðfélagið í bættri mynd. Því er hér lögð fram tillaga um að almenningur komi
fram undir nafni á netinu við tilteknar aðstæður. 

Oft heyrast hugtök eins og netauðkenni (net identity eða identity) og vottanir (certifi -
cat ion eða digital certification) notenda en umræðan um öryggismál netað gangs á sér
rúmlega 30 ára sögu. Fókusinn hefur smám saman flust frá tæknileg um lausnum og
nálgast atriði sem standa notandanum nær en framtíðarlausn þess ara mála gæti gengið
ennþá nær netnotandanum. Í upphafi var mikið rætt um vott ana kerfi, en Public Key
Infrastructure (PKI) kerfið kom fram árið 1976. Fyrir um 10 árum fluttist áherslan á
snjallkortin (smart cards). Þá dreifðu finnsk stjórnvöld plastkortum með örgjörva til
allrar finnsku þjóðarinnar. Sú aðgerð misheppnaðist, en í ljós kom að annað og meira
þarf til að vottanir verði teknar upp í heilu þjóð félagi í samskiptum á netinu. Á
síðustu misserum hefur áherslan flust á netauð kennin, einkum í umræðu vestanhafs. 

Hér er lögð fram til umræðu hugmynd sem byggist á eldri hugmyndum og
tækni, en gengur enn lengra í tengingu þeirra við notandann. Þannig er miðað við
að netauðkenni sé tengt kennitölu (personal identification number) í þjóðskrá (national
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registry) og að rétt nafn netnotanda sé hluti af upplýsingum sem hann gefur við
nettengingu. Slík netauðkenni eru hér kölluð örugg þjóðarnetföng. Þau gætu aukið
öryggi á netinu til muna og ef vel tekst til haft umtalsverð félagsleg áhrif.

Hugtökin sem notuð eru í þessu sambandi eru nokkur og samhengi þeirra
misflókið, svo sem netauðkenni, sem er nálægt því að vera það sama og netfang og
allir þekkja, vottun, sem er staðfesting þess hver er hvað og byggist gjarnan á
vottanakerfi. Fyrir heilar þjóðir getur það kerfi verið opni hugbúnaðurinn PKI, en
annars kerfi einkaaðila, svo sem frá Verisign. Til þess að vottun geti átt sér stað
þarf netnotandi að leggja fram staðfestingu þess hver hann er gagnvart tölvunni
sem hann vinnur við og er það líka kallað auðkenni (identity), en bæði fingrafar og
raddgreining eru lífauðkenni (bioidentity). Sumir vottanaaðilar (trust provider eða
certification centre) nota reyndar snjallkort sem eru kölluð skilríki (digital certificate).
Allar þessar einingar og hugtök vinna saman við aðgangsstýringar (authentication) í
samræmdum aðgangsstýringakerfum (trust/authentication/access framework).

1. Staða mála
Nafnleysi er meginregla netsins. Auðkennastjórnun (identity management) hefur
þangað til nýverið verið alveg dreifð á netinu, sem þýðir að sérhver notandi hefur
sérstakt notendanafn eða netauðkenni hjá hverri og einni netþjónustu (Internet
Service Provider, ISP). Þannig getur notandi haft mörg netauðkenni og veitt hverj -
um aðila mismunandi upplýsingar um sig. Hann getur að sama skapi komið fram
undir þessum notendanöfnum við ólík tilefni.

Miðlæg netauðkenni
Fyrir nokkrum misserum kom fram í Bandaríkjunum ný auðkennaþjónusta sem er
miðlæg og veitt af vefnum www.openid.com. Almenningur getur skráð sig á vef -
inn í eitt skipti fyrir öll og þarf ekki að skrá upplýsingarnar aftur annars staðar á
net inu. OpenId er auðkennaþjónn. Þannig eiga aðrir vefir sem netnotandi heim -
sækir að sækja auðkenni og upplýsingar um notandann til OpenId. Þetta kerfi er
orðið nokkuð útbreitt og fólk um allan heim notfærir sér þjónustu þess.

Öryggisstig þessarar þjónustu er hins vegar of takmarkað fyrir bandaríska
stjórnsýslu. Því hefur ríkisstjórn Baracks Obama samið við OpenId og myndað
nýjan grundvöll fyrir opinber samskipti almennings. Breytingin felst í því að
auðkenni frá OpenId og öðrum aðilum eru vottuð af vottunaraðila.

Í Bandaríkjunum verður þannig miðlæg, stöðluð lausn fyrir valinu, þótt hún sé
framkvæmd af mörgum aðilum. Vefir sem netnotandi heimsækir eiga að sækja
auðkenni og upplýsingar um notandann á einn stað á netinu, til auðkennaþjóns.
Hann mun ábyrgjast netauðkenni almennings gagnvart öðrum aðilum á netinu
fyrir hönd þess einstaklings sem um ræðir.1
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Stjórnvöld og markaðsaðilar í Bandaríkjunum hafa nýlega stofnsett (mars
2010) stofnunina OIX (www.openidentityexchange.org) sem á að auka traust í
samskiptum með notkun netauðkenna hjá stjórnvöldum og aðilum í verslun og
viðskiptum. Bandaríkjastjórn hefur samþykkt að stofnunin votti öryggi auðkenna -
þjóna sem starfa samkvæmt stöðlum stjórnarinnar. Google, Paypal, og Equifax eru
fyrstu auðkennaþjónarnir sem hljóta vottun frá OIX. Þeir votta netauðkenni
einstaklinga sem tengjast opinberum vefum.2

2. Tillagan
Ímyndum okkur að við viljum nota sama auðkennakerfi til að fara inn á vefi
amerískra og evrópskra aðila og inn á vefi íslenskrar stjórnsýslu. Þá verðum við að
styðja aðaleinkenni amerísku og evrópsku leiðanna sem grundvöll kerfis.
Auðkennaþjónusta veitir samvirkni við amerísku lausnina, en vottanaþjónusta
veitir hana við norræna/evrópska kerfið. Mynd 1 sýnir slíka lausn. 

Mynd 1. Tillaga að íslenskri útfærslu amerísku og evrópsku leiðanna.

Á mynd 1 hefur stafrænu skilríki verið bætt við sem valkosti í vottanakerfinu, en
ekki gert að skilyrði. Það þýðir að þeir sem eru í viðskiptum við banka, eiga
skilríki frá bankanum og eru með kortalesara við tölvuna sína geta auðkennt sig
með mjög miklu öryggi. Hinir sem ekki eiga skilríki, svo sem börn, unglingar og
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eldra fólk, erlendir borgarar sem eru með dvalarleyfi í landinu og allir aðrir sem
ekki skipta við banka, tengjast netinu með notendanafni og lykilorði. Notenda -
nöfn þeirra eru vottuð engu síður, alveg eins og í ameríska kerfinu. Það skiptir
miklu máli því þá er hægt er að leyndarkóða sendingar. Vottanaaðilar munu geta
vottað þjóðarnetfang með háu öryggisstigi ef almenningur hefur til þess gerð
skilríki eða lykla frá fyrirtækinu, en lágu ef notendanafn og lykilorð er notað.

Tillögurnar eru tvær og eru þær eftirfarandi:
Öll íslenska þjóðin og aðrir sem skráðir eru í þjóðskrá fái úthlutað eða velji sér
þjóðarnetfang, sem er einkvæmt, samkvæmt eigin valin innan ákveðinna marka og
eigandi þess getur breytt því að vild.

Starfrækt verði miðlæg auðkennaþjónusta fyrir þjóðarnetföng sem starfar
sam kvæmt OpenId stöðlunum og öðrum stöðlum sem bandarísk stjórnvöld nota
og veitir opinberum aðilum og öðrum sem krefjast þess að notendur segi til sín við
netvinnslu.

Starfrækt verði tölvupóstmiðstöð, af ríkinu eða í umboði þess, sem er „clearing
house“ fyrir samskipti við þjóðarnetföngin, sér um öryggi tölvupósts til og frá
þeim, sér til þess að samkeppni ríki milli netþjónustuaðila sem þjóna þjóðarnet -
föng um og myndar tæknilegan grundvöll fyrir yfirfærslu bréfasamskipta og aug -
lýsinga á stafrænt form netsins.

Kennitalan og þjóðarnetfang
Þjóðarnetföng yrðu staðgenglar kennitölu í aðgengisstjórnun og birtingarmynd
hennar við tengingu á vefi. Kennitala má ekki vera netfang því netþjónustu fyrir -
tæki vinna öðruvísi með netföng en almenn tölvugögn og kennitalan má aðeins
vera hluti af tölvugögnum. Netþjónustuaðilar geta tengt netfang við víð tækar
upplýsingar, t.d. í skráningu á áhugamálum almennings, sem meðal annars má
ráða af þeim málefnum sem almenningur leitar að á netinu.

Tökum eftir því að opinber vefur sem almenningur hefur samband við fær allar
upplýsingar um notandann frá auðkennaþjóni, ekki aðeins netfang, heldur geta
vefir beðið um ítarlegri upplýsingar. Opinber vefur gæti t.d. óskað eftir nafni,
kennitölu, heimilisfangi og fæðingardegi. Netnotandinn yrði að samþykkja að þær
upplýsingar væru veittar, það er mjög mikilvægt einkenni, notandinn ræður því
hvaða upplýsingar hann veitir og veit þá jafnframt hver fær aðgang að upplýs -
ingum um hann. Þetta þýðir að opinberar stofnanir þurfa ekki að hafa þjóðskrá í
eigin tölvukerfum og svona kerfi myndi því styrkja vernd einkalífs frá því sem nú
er, ef það yrði tekið upp á Íslandi.

Kennitalan yrði áfram að öðru leyti hið óbreytanlega auðkenni almennings, en
þjóðarnetfanginu mætti breyta og hver og einn getur valið sér það að vild. Það yrði
ekki opinbert og ekki endilega skráð í þjóðskrá.
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Miðlæg stjórn netauðkenna
Hér á landi hefur verið unnið að undirbúningi vottanakerfis sem byggist á
skilríkjum á kreditkortum með örgjörva, í samvinnu banka og yfirvalda. Það kerfi
hentar bönkum vel og veitir mjög hátt öryggisstig. Miðað er við kerfi sem hefur
verið reynt í Finnlandi og Eistlandi. 

Í þessu kerfi er aðeins talað við vottanaþjón. Hann getur tengst netföngum og þá
hvaða netfangi sem er og getur vottað t.d. tölvupóst, eins og um viðskipta færslu væri að
ræða. Kerfið er því miðað við dreifða stjórn á netauðkennum en ekki miðlæga. Það kerfi
leysir ekki þau félagslegu vandamál sem eru hér til umræðu og er ekki með sam virkni
við amerísku leiðina. Miðlæg stjórn netauðkenna gerir hins vegar hvort tveggja.

Sjónarmið þeirra sem hölluðust að dreifðri lausn fyrir netauðkenni og hinna
sem höfðu meiri trú á miðlægri lausn hafa tekist á. Staða síðarnefndu lausnarinnar
styrktist hins mjög með samkomulagi Bandaríkjastjórnar.

3. Umræða
Þjóðarnetföng yrðu netauðkenni sem almenningur getur notað í opinberu lífi á
netinu í stað netauðkenna frá vinnustað sínum eða alþjóðlegu póstþjónustu fyrir -
tæki. Þau má nota í margvíslegum tilgangi og meðal annars til þess að tengjast
opinberum vefsíðum, opinberum félagsmiðlum (social media), ábyrgum fjölmiðlum
og viðskiptavefum þar sem komið er fram undir nafni, sem og við margs konar
önnur tilefni.

Nýnæmið felst í því að sameina hugmyndir sem komið hafa fram vestanhafs
um örugga netfangastjórn eða „trusted federated identity management“, PKI
(Public Key Infrastructure) kerfið, hugmyndir á netinu um auðkennaflutning milli
aðila, eins og þær eru settar fram í OpenId-samstarfinu, og hugmyndir norrænna
dómsmálaráðuneyta um þjóðarnetföng og ríkispósthús á netinu. Þessi hugmynd
hefur sennilega hvergi orðið að veruleika. Í henni felst siðferðileg, menningarleg
og félagsleg breyting sem mun hafa mikil áhrif á netið. Hugmyndina má
framkvæma í misstórum skala, hún getur náð til heillar þjóðar eða tiltekinna
nafnaskráa frá félögum eða fyrirtækjum, til  dæmis alþjóðlegum fyrirtækjum.

Með tilkomu hennar geta opinberir aðilar staðlað og stýrt aðgangi að kerfum
sínum án þess að semja við íslenska vinnustaði eða alþjóðleg póstþjónustufyrirtæki
um aðgangsaðferðir fyrir netföng sem almenningur hefur nú þegar. Vottanir á
netinu gefa möguleika á því að takast á við ákveðin málefni sem eru í ófull nægj -
andi horfi án þeirra. Það er þó innan þess ramma sem tæknin og stærstu markaðs -
aðilarnir í heiminum setja vottunum. Meginmarkmið kerfisins eru að auka hag -
kvæmni og samkeppnishæfni íslensks samfélags, umhverfisvernd og sjálfbærni í
stafrænum samskiptum og öryggi á netinu. 

Vottanir geta mætt eftirfarandi markmiðum:
félagslegum markmiðum,
stjórnmálalegum markmiðum,
umhverfissjónarmiðum,
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fjárhagslegum sjónarmiðum og
viðskiptalegum markmiðum.

Félagsleg markmið með vottunum á netinu eru einkum að aðstoða börn, ungl -
inga og minnihlutahópa við að eiga örugg samskipti á netinu. Nafnleysi netsins
reynist þessum hópum erfitt og skapar óheppileg uppeldisskilyrði fyrir börn og
unglinga sem eru að læra hvernig mannleg samskipti eiga að vera. Net einelti er
helsta birtingarmynd þessa máls. Einnig skapar nafnleysið óviðeigandi umhverfi
fyrir eldra fólk og það má nota til árása á minnihlutahópa og fullorðin fórnarlömb,
svo sem skjólstæðinga kvennaathvarfa. Nafnleysi getur einnig auð veldað persónu -
legar árásir á netinu yfirleitt og spillt opinberri umræðu, t.d. með birtingu óvið -
eigandi sjónarmiða og að dómstóll götunnar taki til sinna ráða. Tillagan sem hér er
sett fram um þjóðarnetföng og tölvupóstmiðstöð nær félags legum mark mið um
með því að opinberir aðilar, svo sem skólar, noti þjóðarnetföng til sam skipta. Það
gæti þannig orðið almenn samskiptaleið barna og unglinga. Foreldrar geta síðan
leyft eða kennt börnum sínum að nota nafnlaus netföng, en það gera þau á eigin
ábyrgð og án tilstilli opinberra aðila. Þá geta vottanir aukið möguleika á því að
settir verði upp heimar í nýjum félagsmiðlum þar sem allir eru vottaðir. 

Stjórnmálaleg markmið með vottunum á netinu eru einkum að gera stjórn -
málin og stjórnsýsluna öruggari og málefnalegri. Þar verður ekki unað við nafn -
leysi. Þetta á jafnt við um jafn einfalda stjórnvaldsafgreiðslu og veitingu barnabóta
sem þátttöku í rafrænum kosningum. Til þess að almenn umræða bloggara og
fjölmiðla verði ábyrgari en verið hefur og í ljósi aukins hlutverks beins lýðræðis á
netinu í samfélögum okkar þarf sterkara aðhald á netinu. Að koma fram undir
nafni gæti unnið í þá átt.

Umhverfissjónarmiðum mætir lausnin með því að skapa skilyrði fyrir því að
flytja samskipti opinberra aðila, fyrirtækja og auglýsenda við almenning á netið,
þannig að allir aðilar hagnast á því. Það eru einkum bréf og auglýsingar milli aðila
sem þyrftu að fara á netið. Að lítt rannsökuðu máli virðist svo sem spara megi tugi
tonna af pappír á ári með réttu fyrirkomulagi. Hér skiptir máli að pósthólf not enda
séu efnisflokkuð þannig að almenningur finni bréfin sín í þeim, þegar hann þarf á
þeim að halda, en prenti þau ekki út og haldi eigin skjalaskáp með pappírs gögnum.

Fjárhagslegum sjónarmiðum nær tillagan með því að minnka samskipta -
kostnað opinberra aðila, fyrirtækja og auglýsenda. Þá minnkar hún önnur opinber
rekstrarútgjöld því einhverjir opinberir aðilar, svo sem grunnskólar, munu ekki
þurfa að reka tölvupósthús. Óhófleg sóun fjár felst í notkun pappírs til þessara
samskipta, þegar netið er mjög hagkvæmur valkostur til að mæta þeim. Þótt
umfang þessa máls hafi ekki verið rannsakað til hlítar má reikna með að upp -
hæðirnar hlaupi á milljörðum króna á ári, jafnvel tugum milljarða ef allar aug -
lýsingar eru taldar, í jafn litlu ríki og Íslandi. 

Viðskiptalegum markmiðum nær tillagan með því að öll íslenska þjóðin fer í
netviðskipti við óháða markaðsaðila sem reka netþjónustu. Grunnþjónusta þeirra
er ókeypis, en almenningur mun geta keypt viðbótarþjónustu. Markmið kerfisins
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er að takast á við þann markaðs ágalla að netþjónusta á Íslandi er einkum hjá
vinnustöðum innan lands og hjá alþjóðlegu tölvupóstrisunum gmail og hotmail, en
ekki hjá óháðum þjónustu  aðilum á íslenska markaðnum. Það má gera með
myndun tölvupóst miðstöðvar, sem vinnur eins og „clearing house“ með þjóðarnet -
föng. Við þá miðstöð þyrftu netþjónustuaðilar á Íslandi að gera samning til þess að
fá hluta af þjóðarnetföng unum í sína þjónustu og til að fá greitt fyrir vistun opin -
berra bréfa og bréfa auglýsinga frá fyrirtækjum. Tölvupóstmiðstöðin auðveldaði
samkeppni í netþjónustu á markaðinum. Þá má kalla það viðskiptalegt markmið
að íslenskt vottanakerfi styðji bæði bandaríska vottanastaðla og evrópska.

Sérstaða Íslands felst í tvennu: Hér á landi hefur ekki myndast almennur mark -
aður fyrir netþjónustu. Íslenskur almenningur notar því vinnustaðanetföng í mjög
miklum mæli. Opinberir aðilar, bankar og fleiri sem vinna að pappírslausu samfé -
lagi geta ekki sent bréf til vinnustaða almennings, hann þarf að hafa net föng sem
ekki verða lesin af vinnuveitanda og vinnu félögum og sem ekki breytast oft. Þeir
Íslendingar sem ekki nota vinnustaða netfang eru oftast með netfang hjá gmail eða
hotmail. Það má líta á þetta sem markaðságalla á Íslandi, almenningur á yfirleitt
ekki netföng sem óháður íslenskur aðili hefur gefið honum. Ríkið eða aðrir geta
lagfært þetta með því að leyfa almenningi að velja þjóðarnetföng. Sérstaða Íslands
felst einnig í því að vera miðja vegu milli tveggja meginlanda og heimsálfa og að
eiga viðskipti bæði í vestri og austri. 

Nýr markaður á netinu
Þjóðarnetfang gefur nýja möguleika á þjónustu innlendra aðila við einstaklinga á
netinu, svo sem við gagnavistun og fleira. Öll slík viðbótarnotkun er óhugsandi ef
kennitalan er notuð sem netauðkenni, því kennitalan er svo viðkvæmt auðkenni.
Með þjóðarnetföngum gæti myndast nýr möguleiki á opnum markaði á netinu
fyrir íslenska þjónustuaðila. Sá markaður mun bæði taka verkefni af vinnustaða -
pósthúsum, opinberum aðilum og alþjóðlegum aðilum. 

Þjóðarnetföng væru ákjósanleg fyrir skóla og aðra opinbera aðila þar sem eðli legt
er að komið sé fram undir nafni. Þá gæti þjóðarnetfang opnað nýja möguleika í
þjónustu við einyrkja og smáfyrirtæki, en flest fyrirtæki á Íslandi eru af þeirri stærð.

Með því að framkvæma vottanir á netinu í miðlægu kerfi geta stofnanir og
fyrirtæki tekið upp vottuð samskipti án þess að aðlaga sinn eigin búnað, því sama
kerfið tekur á móti og afhendir vottaðan póst. Þannig geta opinberir aðilar gert
kröfu um að póstur til þeirra sé vottaður og gert gagnagrunna sína alveg stafræna,
án sérstaks kostnaðar. Þetta er mikilvægt á aðhaldstímum. Framkvæmd vottana
með kortum kallar hins vegar á breytingu á innri kerfum stofnana og fyrirtækja.

Tölvupóstur
Hugmyndin er að fram komi tölvupósthús fyrir þjóðarnetfang. Það gefur mögu -
leika á því að draga stórlega úr pappírsnotkun í samskiptum. Stofnanir og fyrir -
tæki hafa kennitölu almennings í gögnum sínum og hugmyndin er að þau geti
með litlum kostnaði sent bréf á kennitölurnar sem berist á þjóðarnetföngin. 
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Félagsmiðlar 
Með tilkomu félagsmiðla aukast kröfurnar um að komið sé fram undir nafni.
Opinberir aðilar, svo sem sveitarfélög eða skólar, geta stofnað eigin netheima til
samræðu og samráðs við sitt fólk. Þá er mikilvægt að þeir heimar séu aðeins opnir
réttum aðilum, m.a. í því skyni að búnaðurinn sé ekki notaður í vafasömum til -
gangi. Kennitalan er lykillinn að því að veita og takmarka aðgang að félagsmiðl -
um og ekki má nota hana beint, því kemur að hlutverki þjóðarnetfangs.

Má búa til þjóðlegan markað?
Kína hefur í vaxandi mæli farið eigin leiðir til þess að veita alþjóðlegum og
bandarískum kerfum og netlausnum samkeppni og leiðir smáþjóðir og þriðja
heiminn að þessu leyti. Þetta getur Ísland gert líka. Með þjóðarnetföngum flyst
tvímælalaust ákveðinn markaður við almenning heim.

Lífauðkenni framtíðar
Í framtíðinni tala notendur við símann sinn og eftir greiningu á því hver talar er
viðkomandi vottaður – og þá fæst samband við þjónustuna sem beðið var um – á
sama símanum. Lífauðkenni eins og raddgreining, sem er enn á þróunarstigi, ríma
mjög vel við þróunina í þá átt að almenningur noti fremur síma en tölvur sem
helsta tölvumiðil sinn í framtíðinni og að hver og einn komi fram undir eigin
nafni.

4. Lokaorð
Réttlæting þess að velja þá lausn sem hér er kynnt er sótt til þeirra samfélagslegu
áhrifa sem hún ber með sér. Fyrst og fremst gefur hún öllum netfang sem er frá
óháðum aðila og óháð viðskiptatengslum hans, líka börnum, unglingum og eldra
fólki. Þá opnar hún nýja félagslega möguleika, möguleika á umhverfisvernd og
nýja markaði og styrkir ábyrga netnotkun. Mesta hagkvæmnin felst í því að hægt
verð ur að flytja samskipti og viðskipti á netið í stórum stíl og jafnvel að lang mestu
leyti. Þjóðarnetföng gæti verið eðlilegt inngrip stjórnvalda í málefni upplýsinga -
tækninnar.

[Þessi grein er uppkast að bókarkafla sem verður á ensku í bók sem hópurinn
WG6, Positive uses of new technologies, in relationships in educational settings
innan EU-samstarfsins COST ACTION IS0801 Cyberbullying: coping with
negative and enhancing positive uses of new technologies mun gefa út á árinu.]

Höfundur er styrkþegi hjá Rannís og vinnur að hugmyndinni um þjóðarnetfang.
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