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Høringsuttalelse om datalagring

Hele politiets virksomhet er styrt av forskrifter, instrukser og lover. Det er i stor grad
straffeprosessloven og påtaleinstruksen som setter regler for hvordan etterforskning av
straffbare handlinger skal gjennomføres.
Et av grunnprinsippene i det norske samfunn er at ingen kan dømmes uten etter lov. For å
kunne iverksette etterforskning må det foreligge en anmeldelse eller andre omstendigheter
det er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold.
Når denne vurderingen er gjort og etterforskning er iverksatt, setter den samme
straffeprosessloven særlige regler for hvordan politiet må gå frem for å innhente
opplysninger fra andre, til bruk i etterforskningen.
Straffeprosessloven ivaretar derfor, slik vi ser det —de rettssikkerhetsprinsipper som er
viktige for publikum.
Tilbyderne har allerede i dag en lagringsplikt, slik at prinsippet bør være velkjent og godt
etterprøvd.
Norges Politilederlag er selvsagt av den oppfatning at kravet til personvern i Norge står
meget sterkt. Vi mener imidlertid at det allerede er vurdert og ivaretatt i forbindelse med
dagens ordning.
Da blir den egentlige vurderingen om en forlengelse i tid, av lagringsplikten for tilbyderne —
vil sette personvernet i fare. Vi mener at det ikke gjør det.
Det er viktig at politiet vurderer innhenting av lagrede opplysninger fra tilbyderne, etter
forholdsmessighetsprinsippet.
Norges Politilederlag ser det tilslutt som en ekstra betryggelse at både Datatilsynet og
Samferdselstilsynet skal føre kontroll med bruken av datalagringsdirektivet.
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I forhold til at de lagrede opplysningene kan føre til oppklaring av alvorlig kriminalitet og
avdekke planlegging av terror, mener vi at hensynet til publikums trygghet og tillit veier
tyngre enn personvernet til hver enkelt borger.
Vi har ingenting spesielt å bemerke til forslaget om datalagringsdirektiv.
Norges politilederlag er således positiv til at det forelagte datalagringsdirektivet blir iverksatt
i Norge.
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