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Akademikernes høringssvar til implementering av datalagringsdirektivet
Akademikerne viser til høringsbrev om datalagring. Saken har vært til behandling i Akademikernes
medlemsforeninger, og er behandlet i Akademikernes styre.
Akademikerne er forbeholdent positive til innføring av Datalagringsdirektivet. Slik vi vurderer saken
handler det i stor grad om å skape et felles regelverk for å strukturere lagring av informasjon som i dag
lagres i utstrakt grad.
Forslaget er likevel ikke uten problematiske sider, da særlig innen personvern. Kriterier for tilgang til og
bruk av dataene er avgjørende. Akademikerne mener tilgang til data ikke kan gis uten
domstolsbehandling.
Det må etableres kraftige og uavhengige kontrollrutiner som både vurderer bruk av data innsamlet i
forbindelse med elektronisk informasjon og det totale overvåkningstrykket mot den enkelte innbygger.
Hvis det åpnes for lagring som DLD gir mulighet til, burde man i tillegg til datatilsynet og post- og
teletilsynet vurdere periodevise gjennomganger av rammen og bruken av data. Kommisjoner som ikke er
forankret i de utøvende myndigheter kan være egnet til dette. En parallell til Lund-kommisjonen for de
hemmelige tjenester kan være et alternativ. Kommisjonen burde vurderes brukt for gjennomgang hvert
femte år.
I høringsbrevet problematiseres det hvorvidt man mener dataene bør lagres lokalt hos den enkelte tilbyder
eller samles inn i en sentraldatabase. Akademikerne mener det mest hensiktsmessige vil være at dataene
lagres lokalt hos den enkelte tilbyder. Akademikerne mener også at lagringstiden bør være så kort som
mulig.
DLD omhandler kun lagring av trafikkdata, dette er en forutsetning for Akademikernes tilslutning.
Enhver form for lagring av innholdsdata er en stor inngripen i den enkeltes personvern og vi er negative
til lagring av slike data. For enkelte former for elektronisk kommunikasjon, ser vi at det kan være
vanskelig å skille mellom trafikk og innhold. I slike tilfeller må personvernhensynet veie tyngst.
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