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HØRINGSUTTALELSE OM DATALAGRINGSDIREKTIVET FRA ØSTFOLD NEI TIL EU

Stortinget skal ta stilling til om EUs datalagringsdirektiv skal implementeres i norsk lov.
Datalagringsdirektivet pålegger teleselskaper å lagre abonnentenes bruk av telefon, sms og
internettbruk i fra 6 til 24 måneder. Det skal registreres hvem man har kommunisert med, tidspunktet,
sted og fra hvilken ip-adresse.
Disse opplysningene skal kunne benyttes i etterforskingsarbeid dersom det skulle være nødvendig, og
det gis tillatelse til det.
Vi vet at lagring av slikt sensitivt materiale er risikabelt. Tele 2-saken i Norge i 2007 er et eksempel på
at sensitiv informasjon kan tilflyte andre. Fra Storbritannia samme år kom personopplysninger om alle
familier med barn under 16 år på avveie. Og i Tyskland ble det avslørt at et teleselskap forsøkte å finne
en kilde. Det kan ikke garanteres at noe slikt ikke kan skje igjen.
Til tross for at hensikten med datalagringsdirektivet er at det skal kunne avverge alvorlig
kriminalitet, er østfold Nei til EU motstander av direktivet. Etter
vår oppfatning vil direktivet gi så liten effekt at det på ingen måte
kan forsvare en så omfattende overvåking av hele det norske
befolkningen som det vil åpne for. Det er også slik at det idag finnes
mange metoder for å omgå tiltakene som datalagringsdirektivet krever.
Disse metodnene vil datakyndige kriminelle gjøre bruk av og det er
gode grunner til å tro at de vil ligge i forkant av utviklingen på
dette feltet.

Bakgrunnen for datalagringsdirektivet er terrorangrepene i Madrid og London. Det er handlinger som
klart må fordønames Og det er vel knapt noen som ikke støtter overvåkning av folk som planlegger å
gjøre noe galt. Men det er å gå over en grense når opplysninger om en hel nasjons data og televaner skal
registreres. Det kan ikke karakteriseres som noe annet enn overvåkning satt i system.
Datalagringsdirektivet omhandler ikke forhold innenfor det indre markedet. Derfor er det lite trolig at
det vil komme mottiltak fra EU ved et norsk veto. Fra debatten i Stortinget om EØS avtalen i 1992 ble
vetoretten, som er nedfelt i EØS avtalen, fremhevet som garantien for at Norge kunne si nei til
direktiver som man ikke ønsket implementert i norsk lov. Spesielt var det stortingspolitikere fra
Arbeiderpartiet og Høyre som fremhevet denne muligheten. Da er det besynderlig at da debatten om
datalagringsdirektivet tok til i Norge, var hovedreaksjonen fra Arbeiderpartiets og Høyres side at et



norsk veto mot datalagringsdirektivet kunne sette hele EØS avtalen i fare. Dersom det skulle bli slik at
EØS avtalen skulle falle, noe som er helt usannsynlig, så vil den gamle handelsavtalen mellom EU og
Norge pånytt bli gjort gjeldende. Dette er også regulert i EØS avtalen.
Det må ikke være hensynet til EØS avtalen som skal være det avgjørende i denne saken. Det som må
være avgjørende er at vi i Norge ikke skal sette i system en generell overvåkning av hele den norske
befolkningen. Vår klare anbefaling er derfor at Stortinget må si et klart nei til EUs datalagringsdirektiv.
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