
 

  

 
 
 

 

 

 

 

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

 

Det vises til mottatt høringssak om datalagring med forslag til regler om 

kostnadsfordeling, nødrettssituasjoner og taushetsbelagte data, jf 

departementets brev av 26. april i år.  

 

Virkes hovedsynspunkt: 

 Staten må bære alle kostnader knyttet til innføringen, drift og 

eventuell videre utvikling som følge av implementering av 

datalagringsdirektivet i Norge.  

 Subsidiært, innføring av en kostnadsmodell hvor staten tar en større 

del av kostnadene enn estimert i forslaget.  

 

Bakgrunn 

Virke har i tidligere høringsuttalelse til gjennomføring av 

datalagringsdirektivet påpekt at innføring i Norge vil medføre betydelig arbeid 

og kostnader for tilbyderne i forbindelse med etablering av og håndheving av 

nye systemer og rutiner.   

 

Datalagringsdirektivet pålegger tilbyderne å lagre data for offentlige formål, 

tilbyderne vil således utføre en tjeneste på statens vegne for å bidra til blant 

annet bekjempelse av kriminalitet. Virke mener det derfor er helt klart at det 

er statens ansvar å dekke tilbydernes kostnader ved å oppfylle 

datalagringsdirektivet, og Virke har uttrykt sterk motstand mot å innføre en 

løsning hvor den enkelte tilbyder selv må dekke vesentlige deler av disse 

kostnadene.  

 

Virke mener at den modellen som velges bør innebære at det er staten som 

skal bære alle kostnader, og som gir staten tydelige insentiver til å holde 
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kostnadene nede, samt motvirke mulig negativ effekt på konkurransen og 

utviklingen i markedet.   

 

Dersom staten likevel pålegger tilbyderne kostnader i tråd med forslaget som 

nå er på høring, mener Virke at staten bør ta et større kostnadsansvar enn 

estimert i forslaget. Videre er det viktig at det blir de faktiske kostnadene som 

dekkes, og at det tas med i betraktningen at rapporten fra Nexia baserer seg 

på estimater. De reelle kostnadene vil jo først vise seg når implementeringen 

er gjennomført.  

 

Virke ber om et senere oppstartstidspunkt enn 1. januar 2015. Det fremstår 

som en betydelig utfordring av man pr i dag ikke kjenner den endelige 

reguleringen, og det er dermed også uklart hvor lang tid som er nødvendig 

for å gjennomføre implementeringen med tilstrekkelig fokus på sikkerhet, 

personvern, driftsstabilitet, osv. Uansett fremstår 1 år på gjennomføring av 

alle nødvendige lov- og forskriftsendringer som en betydelig utfordring. Virke 

mener at det først på tidspunktet for gjennomført regulering, kan foretas en 

tilstrekkelig vurdering av hvor mye tid aktørene vil trenge før oppstart.  

 

Virke har forståelse for at det ønskes en ordning for å føre tilsyn med om 

aktørene etterlever kravene, men finner det uheldig at Politidirektoratet vil få 

ansvaret for å administrere en slik tilsynsordning. Politidirektoratet vil i 

praksis måtte anses som en part i en eventuell uenighet mellom politi og 

aktør om aktøren har levert i tråd med kravene. Derfor er det også uheldig at 

det foreslås at Politidirektoratet “vil kunne holde tilbake finansiering av 

kostnader dersom tilbyderen ikke oppfyller de krav som stilles i lov og 

forskrift som følger av datalagringsdirektivet". En slik vurdering og eventuelle 

tiltak bør enten håndteres av en uavhengig part, eller være tilknyttet en 

nasjonal styringsgruppe på linje med hvordan eksempelvis 

Brukerklagenemnda fungerer i dag. 

 

Videre har Virke ikke noe imot at det føres eget regnskap, at det gjøres 

ekstern revisjon og at Post- og teletilsynet fører tilsyn med dette. Vi mener 

imidlertid at kostandene for Post- og teletilsynets økte aktivitet og ekstern 

revisjon må sees på som del av driftskostnadene, og dermed dekkes av 

staten på linje med øvrige driftskostnader. 

 

For øvrig vises det til våre kommentarer avgitt i høringsuttalelse til rapport 

om kostnadsfordelingsmodell for datalagring, jf Virkes brev av 20. april 2012, 

se vedlegg . 

 

Vennlig hilsen 

Hovedorganisasjonen Virke 

 

 

Alistair Munro                                                                Camilla Forgaard Andreassen 

Direktør Virke Kunnskap og teknologi                           Advokat/fagsjef  


