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Svar på høring av rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt
grenseforsvar
Det vises til brev om høring av rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar (DGF) datert 5.
oktober 2016. First for innsending av høringssvar er i brevet satt til 6. januar 2017.
Domstolsadministrasjonen uttaler seg ikke om hvorvidt DGF skal innføres og hvordan dette eventuelt skal
gjøres. Vi har imidlertid noen kommentarer i det tilfelle man måtte komme til at DGF skal innføres:
I rapportens kapittel 9.2.2 "Kontrollmekanismer" er det skissert en mulig kontrollmekanisme bestående av
tre hovedelementer: DGF-domstol, DGF-tilsyn og EOS-utvalget. Når det gjelder den såkalte DGF-domstolen
er det foreslått at den i gitte tilfeller skal forhåndsgodkjenne bruk av DGF. Dette gjelder godkjennelse av
hvilke objekter det skal samles inn innholdsdata fra og hvilke objekter og handlingsmønstre man kan gjøre
søk på i metadatalageret.
Det fremgår av rapporten at utvalget ikke har hatt anledning til å utrede domstolsbehandlingen i detalj,
men det er gitt uttrykk for at antall dommere som behandler sakene må være begrenset, på bakgrunn av
sikkerhetsmessige hensyn. Videre er det vist til at det er sentralt at domstolen har kapasitet til å håndtere
antall saker og at behandlingen kan skje raskt. Det er videre pekt på at en mulig løsning kan være en
spesialdomstol eller at sakene for eksempel kan inngå som en del av porteføljen til Oslo tingrett. Utvalget
har ikke gått nærmere inn på dette.
Hvis man kommer frem til at DGF skal innføres i Norge forutsetter Domstoladministrasjonen at det foretas
en nærmere utredning av spørsmålene knyttet til eventuell kontroll/forhåndsgodkjenning fra domstolenes
side, herunder hvordan dette skal lovfestes, organiseres, konsekvenser i forhold til ressurser og økonomi
m.m. Det er vår oppfatning at det er naturlig at Domstoladministrasjonen involveres i dette arbeidet og at
vi får anledning til å uttale oss om disse spørsmålene i etterkant av en nærmere utredning.
Vi har for øvrig ingen kommentarer til rapporten.
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