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De foreslåtte bestemmelsenes formål er å sikre opplysninger knyttet til elektronisk
kommunikasjon med sikte på forebygging og oppklaring av kriminelle handlinger.
Dette formålet må veies mot hensynet til krav på personvern og vern mot
integritetskrenkelser. Begge hensyn er i borgernes interesse, og det vesentlige må
være å komme frem til bestemmelser som gir politiet og påtalemyndigheten den
nødvendige tilgang på informasjon, samtidig som personvernet ivaretas i størst mulig
grad.

Det bes om høringsinstansenes syn på lagringstid og forslaget om ikke å skille på lagringstid etter
teknologi. (s.43)
Det er etter vår mening ikke hensiktsmessig å skille på lagringstid i forhold til
teknologi. Valg av teknologi kan være tilfeldig, og bør derfor ikke være avgjørende for
lagring. Videre kan man i nær fremtid komme i en situasjon hvor ny teknologi
vanskelig lar seg plassere i dagens kategorier, med den følge at det kan oppstå tvil om
hvilken lagringstid som skal gjelde for disse.

Det bes om høringsinstansenes syn på forslaget om å videreføre det delte tilsynsansvaret mellom
Post- og teletilsynet og Datatilsynet. (s.46)
Et velfungerende og aktivt tilsyn er avgjørende for at borgerne skal kunne stole på at
deres personvern blir ivaretatt, og som sikkerhet mot misbruk av opplysningene.
Opplysninger om elektronisk kommunikasjon i et samfunn kan ha stor verdi og være
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fristende å forsøke å skaffe seg både i terrorøyemed og for andre kriminelle formål. Det
kan ikke tillegges avgjørende betydning om to tilsynsorgan overlapper hverandre på
enkelte områder, dersom dette ellers  gir  det beste  tilsynet.

Arbeidsdepartementet har forelagt høringsutkastet for Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Deres høringsuttalelse følger vedlagt.
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