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HØRING OM DATALAGRING - FORSLAG TIL REGLER OM
KOSTNADSFORDELING, NØDRETTSSITUASJONER OG TAUSHETSBELAGTE DATA

Det vises til departementets høringsbrev 26. april d.å., og beklages at høringsfristen (7. juni
d.å.) er oversittet med noen dager.

Riksadvokaten har ikke merknader til forslagene om kostnadsfordeling mellom
ekomtilbydere og staten knyttet til datalagringen etter ekomloven § 2-7a. Det er notert at
gjeldende regler for lovbestemt tilgang til informasjon om sluttbruker og elektronisk
kommunikasjon videreføres.

Riksadvokaten er positivt innstilt til forslaget om å lovfeste retten til å få opplysninger i
nødsituasjoner, jf. utkastet til ny § 2-9 a i ekomloven. Etter forslaget overlates vurderingen
av om det foreligger en reell nødsituasjon til politimesteren eller den han gir myndighet,
hvilket er naturlig. Når det gjelder spørsmålet om etterfølgende kontroll, er riksadvokaten
åpen for at denne utføres av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll, slik
departementet foreslår. Dersom en aktuell nødsituasjon utvikler seg til å bli avverging eller
etterforsking av straffbare forhold, vil påtalemyndigheten, som angitt i utredningens punkt
3.3.4, kunne treffe beslutning i medhold av straffprosessloven § 210 annet ledd jf. § 210 b
og c. Påtalemyndighetens beslutning vil i så fall kunne bringes inn for retten, jf.
straffeprosessloven § 210 annet ledd annet punktum.

Til orientering kan opplyses at riksadvokaten har gitt retningslinjer om at saker i
etterforskingssporet hvor kommunikasjonskontroll (avlytting og annen kontroll fremover i
tid) besluttes med hjemmel i nødrett, straks skal rapporteres hit av politimestere. Disse
sakene blir omtalt og vedlagt våre ordinære kvartalsrapporter om kommunikasjonskontroll
til Kontrollutvalget.

Når det gjelder departementets forslag om å lovfeste at PUK-koder og kundereskontro er
omfattet av taushetsplikten i ekomloven § 2-9 første ledd, har riksadvokaten ikke
innvendinger. En har merket seg departementets forutsetning om at politi og
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påtalemyndighet uansett gis tilgang til opplysningene i medhold av ekomloven § 2-9 tredje
ledd. Post og teletilsynets praksis vil i å fall bli videreført.

..--

Anders Blix Gundersen
kst. statsadvokat
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