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VÅR FELLES STORDATA 
 

Vedtatt av Grønn Ungdoms landsstyre (LS-3-18) 5. august 2018 
 

Vi må kjempe for demokratisk kontroll og beskyttelse av mennesker i møte med 
vår tids største ressurs: Stordata. Summen av informasjon som vi legger fra oss på 
internett og i samfunnet gir store muligheter på godt og vondt.  
 
Sosiale medier, apper og digitale tjenester har gitt oss mange grønne muligheter 
mens en ny digital industri har vokst frem. Denne industrien er raskt blitt 
dominert av noen få store multinasjonale selskaper som kontrollerer store deler 
av markedet. De utfordrer både skattesystemet og maktforholdet mellom 
bedrifter og nasjoner.  
 
Menneskers personvern og rettsikkerhet må også beskyttes når partier og 
myndigheter stadig får flere verktøy til å overvåke og kontrollere befolkningen.  
Brexit, det amerikanske presidentvalget og skandalen rundt Cambridge Analytica 
har vist oss hvordan ny teknologi nå brukes til å påvirke selv demokratiske valg.    
 
Den teknologiske utviklingen går så raskt at befolkningen har for lav kjennskap til 
de systemene som styrer hverdagen vår.  Det er politikernes ansvar å sørge for at 
multinasjonale selskaper ikke får legge premisset for hvordan verden endres, men 
at stordata blir brukt til det beste for samfunnet.  
 
Grønn Ungdom mener at: 
 

Vi må begrense næringslivet 

• Stordata om befolkningen er en ressurs som skal eies av folket og være under 
demokratisk kontroll. 

• Informasjon avgitt fra enkeltpersoner eies ikke av private aktører, men er en 
del av stordataen som demokratiet må tillate næringslivet å bruke 
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• Bedriftes bruk av stordata med annet formål enn den opprinnelige årsaken til 
at informasjonen ble samlet inn, må reguleres strengt og godkjennes av 
myndighetene. 

• Teknologiselskaper og selskaper med digitale inntektsmodeller har en 
historisk gjeld til fellesskapet på grunn av utnyttelse av folkets stordata, 
samfunnets infrastruktur og deres manglende bidrag i skattesystemet.  

• Norge lokalt og internasjonalt skal være en pådriver for utvikling og 
iverksetting av skattlegging av digitale tjenester og utnyttelse av stordata. 
 

Vi må begrense staten 

• Rettsvesenet skal dømme mennesker etter handlinger, ikke risikoer utledet av 
data. 

• I automatisk saksbehandling skal kriteriene og verdiene algoritmer bruker 
være åpne og kjent for befolkningen. 

• All bruk av stordata i etterforsknings- eller etterretningsøyemed må 
godkjennes av rettsvesenet, på linje med annen overvåkning som rammer 
borgeres personvern og privatliv 
 

Vi må beskytte folket 

• Enkeltmennesket skal beskyttes fra gjenkjennelse i stordataen. Staten skal 
støtte utvikling av, og innføre påbud om løsninger som bidrar til dette. 

• Styrke Datatilsynet for å møte det økende presset mot individets og 
befolkningens interesser fra kommersiell utnyttelse av stordata. 

• Øke befolkningens kunnskap om den digitale verden gjennom 
utdanningssystemet 

 
 

 
 
 


