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Høring om datalagring

Det vises til høringsbrev av 8. januar 2010. Etter avtale avgis med dette 
Domstoladministrasjonens uttalelse innen 16. april 2010.

Det foreliggende høringsforslaget innebærer at politiets begjæringer om utlevering av data 
heretter skal fremsettes for domstolene, jf den foreslåtte endring av straffeprosessloven § 
210. Domstoladministrasjonen vil påpeke at dette forslaget innebærer en økning av 
domstolenes saksmengde, hvilket især vil gjøre seg gjeldende for tingrettene.

Slik høringsforslaget foreligger, kan det etter Domstoladministrasjonens syn vanskelig sies 
med tilstrekkelig sikkerhet i hvilket omfang kravet om domstolsbehandling av begjæringer 
om utlevering av data vil påføre domstolene ekstraarbeid. I høringsnotatet på side 18 er det 
vist til antallet begjæringer fremsatt for Post- og teletilsynet i perioden 2001-2008. Det 
fremgår her at antallet begjæringer pr. år har holdt seg relativt stabilt på ca. 1900 de siste 
fem årene. Samme sted i høringsnotatet er det imidlertid påpekt at tallene ikke reflekterer 
at kompleksiteten av den enkelte begjæring har økt.

Etter vår oppfatning kan statistikken over antallet begjæringer fremsatt for Post- og 
teletilsynet ikke tillegges nevneverdig vekt ved vurderingen av i hvilket omfang 
høringsforslaget vil påføre domstolene økt saksmengde. Det vises til at tilbyderne i 
henhold til forslaget pålegges en lagringsplikt som innebærer håndtering av et økt 
datavolum, og en lengre lagringstid i forhold til i dag. Dessuten er også formålet med 
lagringen et annet – nemlig kriminalitetsbekjempelse.

Etter vår oppfatning må det etter dette legges til grunn at domstolene vil oppleve et økt 
arbeid med behandling av begjæringer om utlevering av data, sammenlignet med hva som 
er tilfelle for Post- og teletilsynets vedkommende i dag. De mest åpenbare konsekvensene 
for domstolene vil således være økt behov for dommer- og saksbehandlerressurser på sikt. 
Dersom man legger til grunn et estimat på 2000 begjæringer i året, hvor man som et 
utgangspunkt beregner ca 4 timer dommertid og 1 time saksbehandlertid per sak, vil dette 
gi et økt ressursbehov i førsteinstans på 7-8 dommerårsverk og 1-2 saksbehandlerårsverk. 
Det vil være rimelig å anslå en ankeandel i ca 10 % av sakene, noe som vil medføre et økt 
ressursbehov i lagmannsrettene anslått til rundt 2 dommerårsverk. Noe merarbeid vil også 
tilfalle saksbehandlerne i lagmannsrettene, men sannsynligvis ikke så mye som i 
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tingrettene. I kroner vil dette merbehovet utgjøre ca 8 millioner kroner i 
førsteinstansdomstolene og ca 2 millioner kroner i lagmannsrettene.  

Konsekvensene vil formodentlig være størst for tingrettene i de store byene, som vil kunne 
oppleve en betydelig økning i saksmengden som følge av kravet om domstolsbehandling 
av utleveringsbegjæringer. Det er her antallet utleveringsbegjæringer må antas å bli størst.

I tillegg kommer at dersom de foreslåtte endringene i straffeprosessloven § 210 vedtas, 
påfører dette i hovedsak Domstoladministrasjonen en engangsutgift som følge av at 
funksjonaliteten i domstolenes saksbehandlingssystem Lovisa må endres. Dette er en
nødvendig forutsetning for at domstolene skal kunne behandle politiets begjæringer om 
utlevering av data.

Domstoladministrasjonen mener på denne bakgrunn at det foreliggende høringsforslaget 
vil påføre domstolene betydelige administrative og økonomiske konsekvenser. Disse
forhold kan ikke ses drøftet i høringsnotatet på side 52 flg. i utredningen av forslagets 
administrative og økonomiske konsekvenser.

Med hilsen
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avdelingsdirektør
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