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HØRINSSVAR: DATALAGRINGSDIREKTIVET
EL & IT Forbundet er sterkt bekymret for presset mot personvernet i alle deler av samfunnet,
herunder det offentlige rom, privatlivet og arbeidslivet. I dagens digitaliserte samfunn lagres
det allerede enorme mengder med personlige opplysninger og informasjon. Med en fortsatt og
forventet utvikling av de digitale lagringsmuligheter forsterkes dette presset i en kontinuerlig
prosess.
Forbundet krever at Regjeringen må gå mot implementering av Datalagringsdirektivet i
Norge.
Direktivet vil, slik det pr dags dato er utformet og tenkt gjennomført, være en trussel mot
personvernet. Det vil først og fremst være de lovlydige som blir rammet og ikke de som det
først og fremst er tenkt rammet; de kriminelle og terrorister. Både vårt eget Datatilsyn og
tilsvarende tilsyn i EU-området, sammen med annen kvalifisert nasjonal og internasjonal
ekspertise gir uttrykk for sterk skepsis og peker på at direktivet griper direkte inn i den private
sfære. Dette er alvorlige advarsler fra bl.a. seriøse tilsyn som Regjering og Storting i aller
høyeste grad bør lytte til.
Det er en feilslåtting oppfatning når enkelte argumenterer med at innføring av direktivet ikke
utgjør noe personvernproblem, så lenge en ikke er mistenkt for noe ulovlig og har strenge nok
regler for når myndighetene kan få tilgang til opplysningene.
Registreringen og lagringen av trafikkdata utgjør i seg selv et sterkt inngrep og kan være en
krenkelse av den enkeltes integritet. Dette inngrepet kan prinsipielt ikke repareres ved å ha
mer eller mindre strenge regler for når og til hva opplysningene kan brukes til av
myndighetene. Det dreier seg ikke bare om den enkelte har noe å skjule, det handler i større
grad om beskyttelse av den private sfære, og som et fellesgode i et godt fungerende
demokrati, og om informasjons- og kontrollbalansen i et demokrati.
Det er ikke mulig å se at en gjennomføring av direktivet kan skje uten at staten samtidig
krenker alles rettigheter. Når myndighetene kan tvinge til seg innsyn i vår private
kommunikasjon, fratas vi muligheter til å utvikle og utveksle altemative tanker, meninger og
strategier i fortrolighet.
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Et annet aspekt rundt direktivet er det faktum at en ikke vet om denne økte kontrollen og
overvåkningen skaper ekte trygghet. Vi finner ikke at det er dokumentert i departementenes
høringsnotat at datalagringen er så nødvendig for å avdekke, etterforske og rettsforfølge den
type kriminaliteten som er foreslått omfattet.
Myndigheter og politi argumenterer for viktigheten for lagring av trafikkdata i det omfang
som følger av direktivet, men dette har enda til gode å bli begrunnet gjennom uavhengige
undersøkelser. En forskningsrapport fra Tyskland sår tvil om betydningen av trafikkdata for
oppklaring av kriminalitet. Den norske Personvernkommisjonen kommenterer også dette og
etterlyser en studie, tilsvarende den man har gjort i Tyskland, for norske forhold. Selv om
hensiktene i utgangspunktet er gode, er det jo et paradoks at vi ikke har dokumentasjon som
sier at direktivet har reduserende effekt på alvorlig kriminalitet, som strengt tatt er proklamert
som begrunnelse for innføringen.
Teknologien setter ingen grenser for muligheter til å overvåke og kartlegge. Hver og en av oss
kommuniserer elektronisk på en helt annen måte i dag, i et stadig økende omfang, enn det
som var tilfellet når direktivet ble vedtatt i 2006. Kommunikasjonsmønstrene og mulighetene
er i kontinuerlig endring, uten at høringsdokumentet vektlegger perspektivene i den
teknologiske utvikling Det er viktig og nødvendig at staten lar seg begrense av de
menneskerettsprinsipper som personvernet representerer.
EL & IT Forbundet mener at en så omfattende statlig registrering og lagring av opplysninger
om den enkelte person som det legges opp til må betegnes som overvåkning Det er et
prinsipp at man i en rettsstat som Norge ikke skal overvåke noen som ikke etterforskes for en
påvist kriminell handling. Datalagringsdirektivet bryter dette prinsippet, noe Datatilsynet også
med rette har påpekt flere ganger. Derfor er det, uten å dramatisere problemstillingen
ytterligere, snakk om et paradigmeskifte.
EL & IT Forbundet mener at spørsmålet om implementering av direktivet er et prinsipielt
spørsmål. Derfor er det av underordnet betydning hvordan direktivet eventuelt implementeres.
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