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Vedr. Horing om datalagring.

Vi viser til høringsnotat om datalagring, samt til høringsbrevet fra departementet av 08.01.2010.

Oslo 12.april 2010
Ref; mb.

NHO Reiseliv registrerer at det i høringsnotatet legges til grunn at tilbyderbegrepet i ekomlovens § 2-8,
sammenholdt med definisjonen av elektronisk kommunikasjonstjeneste i ekomlovens § 1-5, tilsier at
hoteller og serveringssteder og lignende ikke blir å omfatte av de foreslåtte regler om lagring av data.

Samtidig registrerer vi at det i forslaget til endringer i ekomslovens § 2-8 ligger en mulighet for
myndighetene til å pålegge andre enn de som omfattes av dagens lovforståelse til også å lagre data.

For det tilfelle det blir aktuelt på et senere tidspunkt å utvide plikten til å lagre data - slik § 2-8 vil gi
anledning til - ,og dette i særlig grad vil berøre hoteller og serveringssteder, ber vi som
bransjeorganisasjon for ca. 2300 bedrifter innenfor norsk reiseliv, å bli konsultert på et tidlig tidspunkt i
prosessen.

NHO Reiseliv er av den oppfatning at en plikt for hoteller og serveringssteder til å lagre og oppbevare
data vil påføre næringen uforholdmessig store byrder, både i form av økt ressursbruk og i form av økte
kostnader.
Næringen besitter ikke den nødvendige teknologiske kompetanse til å kunne tilpasse seg et utvidet
tilbyderbegrep. Den må i tilfelle i stor grad gjøre seg nytte av ekstern kompetanse. Dette vil igjen medføre
store økonomiske belastninger innenfor en bransje som allerede er sterkt presset.
Medlemsmassen til NHO Reiseliv er sammensatt av alt fra de største hoteller i de store byene til de
minste campingplasser. En rekke av våre medlemsbedrifter vil ikke kunne takle den situasjon de kan
komme opp i ved en utvidelse av tilbyderbegrepet.

Hensikten med lovforslaget er slik vi oppfatter det å gi myndighetene et bedre verktøy for å avdekke og
rettsforfølge alvorlig kriminalitet.
Da forslaget også vil påføre dagens tilbydere av elektronisk kommunikasjon ikke ubetydelige
administrative og økonomiske forpliktelser er vi av den oppfatning at "feftesskaper i størst mulig
utstrekning skal ta kostnadene i forbindelse med dette.
NHO Reiseliv er således av den oppfatning at man i Norge skal følge det finske eksemplet og la den
myndighet i hvis interesse lagringen skjer, dekke merutgiftene.
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