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Referatet viser at betegnelsen ”overvåking” benyttes om kontrolltiltak av svært ulik 
art, og at det ikke kan tas som utgangspunkt at alt som kalles overvåking, virkelig 
setter personvern og rettssikkerheten på spill. Det anføres at EMK gir utilstrekkelig 
vern mot overvåking, noe som illustreres av utviklingen i bruk av åpen fjernsynsover-
våking. Dessuten representerer den teknologiske utvikling i seg selv en vesentlig ut-
fordring for rettssikkerheten, hvilket gir behov for å oppstille spesielle notoritetskrav, 
for eksempel for bruk av dataavlesing. Til slutt reises det spørsmål ved legitimiteten 
av strategisk overvåking for å verne om samfunnssikkerheten. Konklusjonen er at de 
politiske ambisjoner om å sikre personvernet bør ligge på et høyere nivå enn EMK 
krever. 

Alle er mot overvåking, men ingen vet hva det er 1. 

Hvis man spør hvem i en gruppe som er for, og hvem som er mot, overvåking, vil nok 
de fleste vil si at de er imot, men de vil samtidig ha problemer med å si hva overvå-
king er. Første tese er derfor at fordi ingen egentlig vet hva overvåking er, vet ingen 
hva de er imot. 

Spørsmålet om man er for eller mot overvåking, er dessuten urimelig, fordi det al-
minnelige utgangspunkt er at selv om overvåking er negativt i seg selv, må vi tåle det, 
dersom formålet i tilstrekkelig grad er rettferdiggjort. Hva vi har oppe til vurdering 
er således om overvåking kan godtas gitt de interesser som står på spill. Interessene 
forutsettes å være hensynene til rettssikkerhet og integritetsbeskyttelse (personvern), 
og i siste instans, betingelsene for et fritt og demokratisk samfunn. I overvåkingsde-
batten bringer man derfor gjerne opp dilemmaer av typen; skal vi ofre personvernet 
for å avverge terror, eller skal vi beholde personvernet mot å tåle en viss risiko for å 
bli drept? 

I det følgende skal vi se på om det er mulig å utlede en felles forståelse av ordet 
”overvåking”, og deretter drøfte om det foreligger et tilstrekkelig vern mot overvå-
king. 
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Noen bruksmåter av ordet ”overvåking”2. 

2.1 Overvåking: Et spørsmål om kontroll

Rent språklig betyr overvåking å følge med på noe; dvs. en aktivitet som kan være 
både harmløs og ønskelig. Det er imidlertid unaturlig å bruke overvåking, f.eks. om 
at elevene følger med på undervisningen. Årsaken er at overvåking pr definisjon har 
et kontrollformål, og således innebærer et maktperspektiv. Vi er derfor med på et 
eksempel om at fjernsynsovervåking i klasserommene benyttes for å kontrollere om 
elevene følger med på undervisningen, men ikke på at elevene overvåker læreren i 
undervisningssituasjonen. 

I sin kjerne handler overvåking om utøvelse av kontroll ved bruk av obser-
vasjon, registrering, varslingsrutiner og informasjonsanalyse. Observasjon, ved å 
lytte eller se, ved menneskelig sansebruk eller tekniske metoder, må anses som et 
grunnvilkår for å tale om overvåking. De øvrige elementene kan foreligge i tillegg, 
men vil ikke bestandig være tilstede. 

Iblant fremholdes det at fordi formålet med overvåking både kan være omsorg 
og kontroll, er begrepet tvetydig, noe som gjør det vanskelig å bestemme nettopp 
hva man er kritisk til.1 Språklig utledes tvetydigheten fra det engelske ordet ”sur-
veillance”, som har sin rot i fransk ”sur veille” (over + se), og derigjennom til latin 
”vigilare” (holde øye med). Norsk og dansk språk inneholder to beslektede uttrykk, 
nemlig ”overvåke/-våge” og ”våke/våge over”. Omsorgsaspektet knytter seg til det 
sistnevnte uttrykket, for eksempel ”moren som våker over sitt syke barn”. I det mo-
derne velferdssamfunnet kan statens omsorgsoppgaver fungere som begrunnelse 
for den overvåking som, for eksempel, etablering av et sentralt reseptregister med 
opplysninger om borgernes medikamenthistorikk og utskrivende lege, sies å repre-
sentere. Et viktig formål er imidlertid å holde kontroll med medikamentutskriving, 
så kontrollaspektet er fremtredende. Overvåking som tiltak for ivaretakelse av sam-
funnssikkerheten, anses å være begrunnet i et kaldt kontrollbehov; overvåkingen 
skal hindre vold og uorden. Men, som man skjønner, også dette formålet har en 
omsorgsdimensjon, nemlig å skape et sikkert samfunn til borgenes beste. 

Eksemplene viser at det kommer lite ut av å foreta en distinksjon mellom om-
sorg og kontroll i relasjon til overvåking. Mens kontroll bestandig vil være en del 
av begrunnelsen for overvåking, vil omsorgshensynet i større eller mindre grad 
kunne gjøre seg gjeldende i tillegg. Bevisstgjøring av omsorgsdimensjonen viser 
imidlertid at overvåking ikke nødvendigvis henger sammen med onde regimers 
styresett, som for eksempel Orwells storebrorsamfunn, med sin timelige gjenpart i 
etterkrigstidens totalitære regimer.

 

1  Lyon (2005) s. 3. 
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2.2 Overvåking i lovgivningen

Ordet ”overvåking” er ikke legaldefinert i norsk rett og kan knapt anses som noe 
rettslig begrep. Når ordet forekommer i lovgivningen, er det ofte i forbindelse med 
objekter eller fenomener som ikke umiddelbart reiser spørsmål med hensyn til per-
sonvern og rettssikkerhet. For eksempel benytter norsk lovgivning ordet ”overvå-
king” om å holde oppsikt med territoriet, miljøet på Svalbard, epidemier, gjennom-
føring av EØS-forpliktelsene, offentlig regulering av ervervsvirksomhet, datatrafikk 
og økonomiske transaksjoner.2 

Hvis vi skal vurdere om overvåking i for stor grad går på bekostning av retts-
sikkerhet og integritetsbeskyttelse, er det selvsagt først og fremst tiltak rettet mot 
person som påkaller interessen. Bestemmelser som eksplisitt omhandler overvåking 
mot person er det imidlertid få av. Overfor Forsvarets etterretningstjeneste gjelder et 
forbud mot å ”overvåke eller på annen fordekt måte innhente informasjon om norske 
fysiske eller juridiske personer”.3 Videre finnes det regler om ”fjernsynsovervåking” 
i personopplysningsloven og straffeprosessloven. Åpen fjernsynsovervåking av of-
fentlig sted eller på sted hvor en begrenset krets av personer ferdes jevnlig, kan både 
politiet og private foreta. Overvåkingen er meldepliktig til Datatilsynet og skal tyde-
lig skiltes og varsles.4 Skjult fjernsynsovervåking har bare politiet kompetanse til å 
foreta, og formålet må være etterforsking, eller som ledd i etterforsking å avverge en 
straffbar handling.5 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kan benytte metoden også for 
rent forebyggende formål.6

I vår sammenheng er også de nevnte reglene om overvåking av datatrafikk og 
økonomiske transaksjoner, relevante, når opplysningene som samles inn i medhold 
av reglene, sier noe om enkeltindividers handlinger. 

Forsåvidt gjelder datatrafikk, er det nærliggende å reise spørsmål om registre-
ringsplikten som følger av datalagringsdirektivet representerer overvåking.7 Direk-
tivet pålegger tjenesteyterne en generell lagringsplikt for abonnements- og trafikk-
data. Formålet er å sikre data som kan nyttes til å avdekke, etterforske og straffor-
følge kriminalitet. Lagringsperioden skal være minimum 6 måneder og maksimum 
2 år. Lagringsplikten gjelder ikke kommunikasjonens innhold. Direktivet inneholder  

2  Lovene i den rekkefølge de er nevnt i teksten, er riksgrenseloven (lov 14. juli 1950 nr. 2) se § 1; 
Svalbardmiljøloven (lov 79/2001) se § 62; smittevernloven (lov 55/1994) se § 3-7; EFTAs overvåkings-
organ (nå ESA – EFTA Surveillance Agency) er nevnt i en rekke lover, f. eks. betalingssystemloven (lov 
95/1999), råoljeloven (lov 54/1999) og årsregnskapsloven (lov 56/1998); referanse til organer som har til 
oppgave å overvåke offentlig regulering av ervervsvirksomhet er inntatt i flere lover, f. eks. konkurran-
seloven (lov 12/2004) se § 24, og verdipapirloven (lov 19/1997) se § 12-2a. Til slutt skal det refereres til 
ehandelsloven (lov 35/2003) § 19, og til hvitvaskingsloven (lov 41/2003) § 15. 
3  Lov om etterretningstjenesten § 4 (lov 11/1998).
4  Personopplysningsloven (lov 31/2000). Reglene om fjernsynsovervåking står i kapittel VII §§ 36-41.  
  Legaldefinisjonen av ”fjernsynsovervåking” i § 36, inneholder ordet ”personovervåking”.
5  Straffeprosessloven (lov 25/1981) § 202a og § 222d.
6  Politiloven § 17d (lov 53/1995).
7  Direktiv 2006/24/EC.
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imidlertid ikke ordet ”overvåking”, noe som er egnet til å overraske siden det i sam-
funnsdebatten er beskyldt for å lede til omfattende overvåking uten historisk side-
stykke. Direktivet taler utelukkende om datalagring (”data retention”). I skrivende 
stund er ikke direktivet gjennomført i norsk rett, men slik direktivteksten foreligger 
har lovgiver knapt foranledning til å benytte ordet ”overvåking” i de nasjonale regle-
ne. Danmark innførte lagringsplikt (1 år) i forbindelse med den ”første terrorpakke” i 
2002, jf. retsplejeloven (rpl.) § 786 stk. 4. Reglene benytter ikke ordet overvåking.8 

Forøvrig inneholder ehandelsdirektivet art. 15, et forbud mot å pålegge tjenes-
teyterne av overførings- og lagringstjenester ”en generell plikt til å overvåke den 
informasjonen de overfører eller lagrer eller en generell plikt til aktivt å søke etter 
fakta eller forhold som tyder på ulovlig virksomhet”.9 

Bestemmelsen er til hinder for et generelt overvåkingspåbud, men ikke for å på-
legge tjenesteyter plikt til å overvåke spesielle deler av datatrafikken, f.eks. målrettet 
kontrollvirksomhet for å avdekke barnepornografi. Men fordi man ikke på forhånd 
vet hvilken tjeneste som eventuelt misbrukes, krever også målrettet deteksjon og 
varsling en generell kontroll av datatrafikken. Spørsmålet er om art. 15 er til hinder 
for slik kontrollvirksomhet. 

Et springende punkt er om ”å overvåke” er en referanse til menneskelig kunnskap 
(hos tjenesteyter) om ulovlig virksomhet, eller om det også omfatter rent automatiserte 
deteksjonsprosesser. Hvis det sistnevnte er tilfelle representerer forbudet en meget stor 
restriksjon, som indirekte også rammer målrettete tiltak for å avdekke kriminalitet. 

I norsk rett er forbudet gjennomført nokså ordrett, uten særlig veiledning i forar-
beidene, og det er synd å si at regelen er klar.10 

Overvåkingsforpliktelsen som påhviler finansinstitusjonene, går ut på at de må 
ta i bruk elektroniske overvåkingssystemer som skal ”muliggjøre oppdagelse av og 
rapportering av mistenkelige transaksjoner”.11 Selve rapporteringsplikten som ble 
innført i 1994, er ansett som et vesentlig fremskritt i bekjempelsen av økonomisk kri-
minalitet, herunder av hvitvasking og korrupsjon. Plikten til å ta i bruk elektroniske 
overvåkingssystemer (innført i 2003) skal effektivisere rapporteringsplikten gjennom 
automatiserte funksjoner for deteksjon og varsling av mistenkelige transaksjoner.12 
Reglene er utslag av et utstrakt internasjonalt samarbeid.13 

Det hersker altså to motsatte prinsipper for regulering av tjenesteyteres over-
våking for å avdekke kriminalitet. Mens finansnæringen pålegges en generell  
overvåkingsplikt, er utgangspunktet det motsatte for ekombransjen, selv om det fore-
går ulovlig virksomhet.
8  Reglene er utdypet i den omfattende logningsbekendtgørelsen, jf. VEJ nr. 74 af 28. september 2006. 
9  Direktiv 2000/31/EF.
10  Ehandelsloven § 19; Ot.prp. nr. 4 (2003-2004).
11  Plikten er hjemlet i hvitvaskingsloven § 15 (lov 41/2003). Den siterte begrunnelsen står i Ot.prp. nr. 72 
(2002-2003) pkt. 7.5.
12  Rapporteringsplikten var opprinnelig hjemlet i hvitvaskingsforskriften av 7. februar 1994 nr. 118, gitt 
med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven (lov 40/1988). Reglene ble i 2003 flyttet til hvitvaskingslo-
ven, med hvitvaskingsforskrift av 10. desember 2003 nr. 1487.
13  Se beskrivelse av de folkerettslige forpliktelsene i Ot.prp. nr. 72 (2002-2003) pkt. 2.
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2.3 Overvåking i politiets begrepsbruk

Politiets metodebruk er grunnleggende sett basert på innhenting, lagring og bruk av 
opplysninger om andre. Formålet er å sørge for ro og orden, og å avverge og forfølge 
kriminalitet, herunder terror og terrorrelaterte handlinger. Bak informasjonsinnhen-
tingen ligger kontrollformål, og svært mye av politiets virksomhet kan derfor kalles 
overvåking. 

I forbindelse med de senere års utvidelser av straffeprosessuelle metoder til be-
kjempelse av terrorisme og annen alvorlig kriminalitet, har man i Norge beskjeftiget 
seg med begrepsbruken knyttet til politiets metoder. Politimetodeutvalget reserverte 
således overvåkingsbegrepet for ”politiets generelle observasjoner rettet mot all-
mennheten, når det ikke foreligger konkret mistanke om at det er begått eller forbe-
redt noen straffbar handling”.14 

Overvåking skal dermed avgrenses mot målrettede inngrep basert på mistanke 
om at en straffbar handling er begått, typisk bruk av tvangsmidler som teknisk spo-
ring, kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing. Overvåking skal også 
avgrenses mot generelle observasjoner rettet mot allmennheten som foretas av andre 
enn politiet. Tjenesteyternes lagring av kommunikasjonsdata, finansinstitusjonenes 
kontroll for å avdekke mistenkelige transaksjoner og privat iverksettelse av fjern-
synsovervåking, er således ikke overvåking etter politiets begrepsbruk. Dette står i en 
viss kontrast til begrepsbruken i den alminnelige debatt og i lovverket.

I Danmark går det relevante skillet mellom tiltak som representerer et inngrep 
overfor borgeren og som derfor krever lovhjemmel (for eksempel straffeprosessuelle 
tvangsmidler), og tiltak som ikke representerer noe inngrep, de såkalte overvågnings-
midlerne (for eksempel patruljering, åpen fjernsynsovervåking og registrering).15 

Politiets begrepsbruk synes å forutsette at overvåking omfattes av den alminne-
lige handlefrihet. Dermed blir det paradoksalt å reise spørsmålet om det hersker et 
tilstrekkelig vern mot overvåking. 

2.4 Samfunnsfaglig bruk av ordet overvåking

Innenfor samfunnsvitenskapen har man arbeidet mye med å forstå og karakterisere 
overvåking som fenomen, og fagdisiplinen er i realiteten storprodusent av argumen-
ter mot overvåking. Den rettslige diskurs er ikke lukket for disse argumentene, så 
jurister kan ha nytte av å vite hva samfunnsvitenskapen mener med overvåking.

I ”A Report on the Surveillance Society” fra 2006, samlet en rekke over-
våkingseksperter seg om en beskrivelse av fenomenet, slik det arter seg idag.16  
Ekspertutvalget innledet med en mild kritikk av sin oppdragsgiver, sjefen i det bri-
tiske datatilsynet, som i et intervju i 2004, hadde advart mot at ”we are sleepwalking 
into a surveillance society”. Etter ekspertenes syn var denne advarselen lite relevant 
14  NOU 2004:6 Mellom effektivitet og personvern pkt. 7.2.3 s. 57.
15  Henricson (2007) s. 142.
16  Wood/Ball (2006).
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fordi overvåkingssamfunnet for lengst er en realitet. Det er faktisk slik at det moderne 
samfunnet er tuftet på overvåking, som følgelig ikke kan avskaffes uten store økono-
miske og sosiale konsekvenser. 

Overvåking er fremfor alt et produkt av det moderne velferdssamfunnet, forårsa-
ket av teknologiutvikling, byråkrati, effektivitetskrav og markedskrefter. I mangel av 
effektive motkrefter, lar ikke utviklingen seg stanse (her råder determinismen), med 
mindre drastiske mottiltak settes inn. Det innebærer i så fall at vi må avstå fra goder 
vi har vennet oss til og finner naturlige (for eksempel å motta tilbud via nettet, eller 
få effektiv medisinsk hjelp på grunnlag av et sentralt pasientregister). En strategi 
basert på teknologiske løsninger for å fremme anonymitet (kalt PETs, dvs. Privacy 
Enhancing Technologies) anses ikke som tilstrekkelig for å sikre personvernet; i ste-
det må systemer som kan utnyttes for overvåkingsformål, avvikles. Et hovedbudskap 
er dessuten at bruk av overvåking sender et signal om at man ikke stoler på den som 
observeres, dvs. at overvåking underminerer sosiale strukturer for tillit. 

På et punkt faller den samfunnsfaglige bruken av overvåking sammen med den 
rettslige, ved at overvåking fremfor alt handler om å samle inn og utnytte personopp-
lysninger (”dataveillance”). Men ellers er den samfunnsfaglige forståelsen mye videre; 
for det første ved at overvåking anses som nødvendige mekanismer i det moderne sam-
funnets struktur. For det annet anses mange flere aktører enn myndighetene å forestå 
overvåking, og da i særdeleshet private foretak som utnytter persondata i kommersiell 
virksomhet. Kort sagt: Håndtering av persondata anses som overvåking.

2.5 Oppsummering 

Gjennomgangen har vist et betydelig sprik i bruken av ordet overvåking, men en 
rimelig oppsummering synes å være at det er tale om utøvelse av kontroll ved bruk 
av personopplysninger. Innenfor denne kjernebetydningen kan det sondres mellom 
forskjellige overvåkingsformer avhengig av (i) overvåkingsgrunnlaget, dvs. om det 
skjer på generelt grunnlag eller på grunnlag av konkret mistanke; (ii) hvorvidt over-
våkingen skjer åpent eller skjult; (iii) hvem som forestår overvåking; (iv) hva som 
skjer med opplysningene, for eksempel om de lagres eller ei. 

Et spørsmål som melder seg er om en diskusjon om overvåking er identisk med en 
diskusjon om personvern. Hvis så er tilfelle handler debatten i realiteten om den ge-
nerelle håndteringen av personopplysninger, men da blir overvåking som tema uten 
selvstendig interesse. Samfunnsvitenskapens overvåkingsdiskurs later til å basere seg 
på en slik begrepsforståelse, noe som synes å ha liten analytisk verdi, men kan ha en 
viss retorisk effekt. 

Med tanke på den rettslige drøftelsen i det følgende, presiseres det at overvåking 
benyttes om kontrolltiltak som involverer bruk av personopplysninger, og som iverk-
settes av hensyn til nasjonal sikkerhet eller for å forebygge eller oppklare kriminali-
tet. Det er primært kontrolltiltak iverksatt av myndighetene som faller innenfor dette 
overvåkingsbegrepet. 
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Et annet spørsmål er om overvåking bare bør benyttes om såkalte strategiske 
metoder, dvs. kontroll og informasjonsanalyse uten konkret mistanke, eller om det 
også bør omfatte politiets målrettede mistankebaserte metodebruk. Jeg synes en vid 
begrepsbruk er hensiktsmessig, og inkluderer også den sistnevnte metodebruken, når 
det er tale om hemmelige metoder. Begrunnelsen er at slike metoder reiser spesielle 
rettssikkerhetsspørsmål, samtidig som de utfordrer personvernet.

Eksempler på hva som ikke er overvåking3. 

Det kan være grunn til å konkretisere den negative avgrensningen av overvåkingsbe-
grepet, med noen eksempler som går igjen i debatten. Eksemplene underbygger tesen 
om at overvåkingsspørsmål ofte forveksles med andre spørsmål.

3.1 Kontroll uten bruk av personopplysninger

For det første har vi sikkerhetskontrollen på flyplasser, en kontroll som er blitt vesent-
lig skjerpet som følge av den økte terrorfaren, og som derfor har en klar kobling til 
myndighetenes trusselvurdering og sikkerhetspolitikk. Datatilsynet har gått til felts 
mot sikkerhetskontrollen og fremholdt at den representerer en form for overvåking 
som svekker personvernet, fordi den bryter med et prinsipp om at kontroll bare bør 
utøves på grunnlag av konkret mistanke. Kontrollen påstås å krenke den tillit som 
grunnleggende sett bør herske mennesker imellom, og å støte an mot ”uskyldspre-
sumsjonen” (”en grunnleggende tese i en rettsstat”),17 og bør derfor såvidt forstås, 
avvikles.

Denne argumentasjonen gjør ikke noe forsøk på å forklare hvordan en akseptabel 
og effektiv kontroll alternativt skulle kunne foregå, og det er vanskelig å se at Da-
tatilsynet fyller sin oppgave som vakthund for personvernet, ved å bringe opp dette 
eksemplet. 

Det kan være vel så nærliggende å vurdere sikkerhetskontrollen i et kontrakts-
rettslig perspektiv. Fra passasjerens ståsted er det tale om at man har betalt for en rei-
se, og da under den selvsagte forutsetning at det er en sikker reise. Erfaring har vist at 
flykapring er en reell risiko, og sikkerhetstiltak må følgelig anvendes. Det forutsetter 
en generell kontroll av passasjerene, og for å få sikkerhet må den enkelte samtykke 
til også selv å bli kontrollert. Rettslig sett kunne man tenke seg at flyselskapet ble 
ansett for å være i kontraktsmessig mislighold med hensyn til sine sikkerhetsmessige 
forpliktelser, dersom ombordstigning skulle skje etter Datatilsynets prinsipper.

Andre eksempler i samme kategori er sikkerhetskontroll ved inngang til institu-
sjoner med store verdier, f.eks. muséer, og til arenaer med store publikumsansamlin-
ger (f. eks. fotballstadion). Slik kontroll synes å ha lite med overvåking å gjøre. 

17  Slettemark (2006). Merk referansen til tillitsargumentet i overvåkingsrapporten nevnt i punkt 2.4.
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3.2 Generelle tiltak med målrettet varsling

Videre har vi generelle overvåkingsmetoder som kun registrerer kontrollrelevant at-
ferd. Fotobokser langs veiene er et slikt eksempel, og er så kontroversielt i Norge at 
det ble drøftet i Politimetodeutvalgets utredning.18 Til tross for at metoden er generell 
(alle bilistene må passere fotoboksen), gir den bare utslag dersom bilisten bryter lo-
ven ved å kjøre for fort. Registreringen av persondata skjer altså målrettet og for et 
legitimt formål (styrke trafikksikkerheten). Når det i tillegg er gitt tydelige varsler om 
fotoboksene langs veiene, synes heller ikke dette tiltaket å påkalle synderlig interesse 
i en overvåkingsdebatt.

En slik kontrollform kan imidlertid fremkalle motforestillinger av annen art, dvs. 
hva slags samfunn ønsker vi å ha? Bør myndighetene praktisere nulltoleranse også 
overfor småfeil, bare fordi teknologien har gjort det mulig? Et rimelig svar er at her 
foreligger et politisk handlingsrom og velgerne må ta ansvar for å stemme inn poli-
tikere med de ”rette” verdiene. Hvis det ikke er mulig har vi et politisk, snarere enn 
et rettslig problem. 

En metode av lignende karakter er tyverimerking av varer i butikkene; alle varer 
er merket, men bare de som blir stjålet gir utslag på detektoren.

3.3 Generell lagring av elektroniske kommunikasjonsdata

Til forskjell fra fotoboksene innebærer pliktig lagring av kommunikasjonsdata at alle 
oppkoblinger til det elektroniske kommunikasjonsnettet, det være seg på telefoni- el-
ler internettsiden, skal registreres og lagres. Plikten påhviler tjenesteyteren, noe som 
gjør det nødvendig å begrunne hvorfor tiltaket skulle anses som overvåking. Begrun-
nelsen måtte være at lagringen er pålagt av myndighetene, på grunn av behovet for 
slike data til å bekjempe terror og alvorlig organisert kriminalitet.19 Dermed er det av 
underordnet betydning at lagringen rent faktisk skjer hos tjenesteyter.

Men igjen, la oss se på hva som skjer: Dataene skal oppbevares konfidensielt som 
persondata og bare utleveres til politiet i forbindelse med avdekking og forfølgning av 
straffbart forhold. Senest etter 2 år skal dataene slettes. Det synes derfor som om vi først 
og fremst står overfor personvernspørsmål, som handler om sikkerheten for at dataene 
blir behandlet etter personopplysningsregelverket, et spørsmål som er relevant for de 
fleste næringsdrivende.20 Det at elektroniske tjenesteytere som andre næringsdrivende, 
håndterer persondata, synes ikke å være mer byrdefullt eller risikabelt for borgerne, enn 
den håndtering som daglig betros andre tjenesteytere; for eksempel finansinstitusjo-
ner som forvalter våre bankkonti, oppgjørsagenter som formidler elektronisk betaling 
ved kjøp over internett, næringsdrivende som lagrer kunderegistre og regnskapsbilag, 
eller fastlegen som har en pasientjournal. Også her er det tale om lovpålagt lagring 
av personopplysninger. Håndtering av personopplysninger, herunder overholdelse  
18  NOU 2004:6 Mellom effektivitet og personvern ss. 212-214.
19  Datalagringsdirektivets fortale pkt. 7-10, jf. art. 1.1.
20  Datasikkerhetsforpliktelsen er understreket i direktivet art. 7.
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av rutiner innrettet på å hindre lekkasje av data, er en del av hverdagen til hver mo-
derne bedrift. 

Debatten om datalagring er imidlertid en nyttig påminnelse om behovet for en 
gjennomgående profesjonalisering av håndteringen av persondata. Dette er det et po-
litisk ansvar å besørge. 

EMK og overvåking4. 

Gjennomgangen har vist at overvåking er en kompleks materie. Det gir derfor neppe 
mening å spørre om man velger å leve i et overvåkingssamfunn, eller med en risiko 
for å bli drept av terrorister. De enkelte overvåkingstiltak må konkretiseres for å 
kunne ta stilling til om de kan godtas. 

Hva man tror om terrorfaren og hvilke holdninger man har til sikkerhetspolitiske 
spørsmål mer generelt, spiller også inn. Jeg skal ikke gi meg inn på ”terrorsiden” i 
denne balansetesten, men konsentrere meg om noen spørsmål som med litt forskjel-
lige vinklinger, tar opp om vi har tilstrekkelig kontroll med overvåkingen. 

Jeg avgrenser mot spørsmål om bruk av overskuddsinformasjon og om bevisav-
skjæring. 

4.1 Rettslig styringslogikk 

En viktig rettslig referanseramme for å kontrollere overvåking, er EMK art. 8. Etter 
bestemmelsen skal det først vurderes om kontrolltiltaket representerer et inngrep i 
personvernet, jf. EMK art. 8.1, og i så fall, om inngrepet kan rettferdiggjøres, jf. 
EMK art. 8.2. Det krever at inngrepet har et legitimt formål, tilfredsstiller en propor-
sjonalitetsvurdering og formelle rettssikkerhetskrav.21

Gjennom det materielle rettighetsvernet og rettssikkerhetskravene, skal EMK art. 
8 være en garanti for personvernet. Mer generelt har personvernet sterk forankring i 
oppfatningen om at det frie enkeltindividet har rett til å være i fred for myndighetene, 
så lenge det ikke opptrer til skade for andre. Dette er en grunntanke i vårt styresett. 

Med dette utgangspunktet kan vi identifisere en rettslig styringslogikk som går 
omtrent som følger: Fordi vi er enige om de generelle verdiene som ligger til grunn 
for EMK, og fordi vi lojalt tester overvåkingstiltak mot EMK art. 8, og følger praksi-
sen fra EMD, tror vi at bruken av overvåking holdes under kontroll. 

Det er imidlertid farlig å slå seg til ro med en tro på at politikken blir tilfredsstil-
lende, bare EMK respekteres. Tredje tese er således at den rettslige styringslogikken 
er utilstrekkelig for å demme opp mot overvåking. 

21  EMK art. 8 lyder: ”1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korre-
spondanse. 2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt 
når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale 
sikkerhet, offentlig trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, 
for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.”
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Jeg har særlig festet meg ved tre forhold som begrunner tesen: 
(i) Minstestandardargumentet: Utgangspunktet er at EMK oppstiller minstekrav; 

de politiske målsettingene bør imidlertid ligge langt over terskelen for hva som er 
akseptabelt menneskerettslig sett. 

(ii) Det kumulative argumentet: EMDs praksis i enkeltsaker synes å være uegnet 
som målestokk for å bedømme om vi har et tilstrekkelig vern mot overvåking samlet 
sett. Punkt 5 inneholder en sluttkommentar med de to nevnte argumentene. 

 (iii) Kasuistikk: EMDs praksis synes å komme til kort på noen viktige punkter 
som gjelder utviklingen av overvåking. Det ene gjelder åpen fjernsynsovervåking; et 
meget praktisk spørsmål gitt den økende populariteten som denne overvåkingsformen 
har (se punkt 4.3). Det andre gjelder kontrollen med politiets nettbaserte tvangsmid-
delbruk. Rettssikkerhetskriteriene slik de pr idag er utformet av EMD, bør suppleres 
med et krav om teknologikontroll. Hederlige polititjenestemenn og domstolskontroll 
er vel og bra, men utilstrekkelig dersom man likevel ikke har kontroll med teknolo-
gien som benyttes i etterforskingen (se punkt 4.5). 

4.2 EMK art. 8: Noen utgangspunkter

Det tas utgangspunkt i overvåkingsbegrepet beskrevet i punkt 2.5. Spørsmålet om kon-
trollmetoden innebærer noe inngrep, vil utløse vurderinger etter alternativene ”privat-
liv” og ”korrespondanse”, jf. EMK art. 8.1. Begrepene flyter noe over i hverandre, men 
i utgangspunktet omfatter det sistnevnte alternativet enhver form for kommunikasjon 
ved brev og tekniske midler. Både privat og arbeidsrelatert kommunikasjon er vernet. 
Alternativet er følgelig relevant ved metodebruk som brev- og kommunikasjonskon-
troll, uavhengig av hvilken kommunikasjonsteknologi som er benyttet.22 

Alternativet ”privatliv” har en bred betydning som omfatter individets navn, 
identitet, seksuelle legning m.v. Dessuten omfattes individets personlige utvikling, 
muligheten for å inngå bekjentskaper og å ha kontakt med omverdenen. Også akti-
viteter knyttet til yrkes- og profesjonsforhold omfattes. Sentralt i vurderingen, uten 
at det i seg selv er avgjørende, er hvorvidt det foreligger en rimelig forventning om 
noe privatliv.23 En slik forventning er det jo grunn til å ha når man er hjemme, hos 
venner, på et hotellrom o.l., men ikke i byrommet. Imidlertid kan forventningen om 
et privatliv, også gjelde på offentlige steder, som på venterommet på en politistasjon 
eller i en varetektscelle. Romavlytting og videoovervåking er eksempler på metoder 
som vurderes etter privatlivsalternativet. 

I vurderingen av om det foreligger noe inngrep, går det et hovedskille mellom 
åpen og skjult metodebruk. Hemmelig overvåking er karakterisert som en trussel 
(”menace”),24 med iboende misbruksmuligheter som kan true og til og med ødelegge 
demokratiet.25

22  At telefoni omfattes av ”korrespondanse” ble avgjort i Klass (41), og er fulgt opp i senere avgjørelser. 
23  P.G. and J.H. (56-57).
24  Klass (37) og (41).
25  Se bl.a. Klass (49-50); Weber (106); Volokhy (52).
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EMD skiller mellom observasjonen som sådan og de øvrige fasene i informa-
sjonshåndteringen. Det klare utgangspunkt er at lagring av personopplysninger i po-
litiets registre, er å anse som inngrep.26 Men observasjoner ved bruk av åpne overvå-
kingsmetoder er ikke uten videre inngrep, noe Peck illustrerer (se nedenfor). Derimot 
vil systematisk eller varig lagring eller bruk av opplysningene være det. Hvert trinn 
i informasjonshåndteringen blir vurdert i lys av inngrepskriteriet, se Peck (bruk av 
opptak fra åpen fjernsynsovervåking); Amann om opprettelse av et arkivkort med 
notater fra telefonavlytting; Weber om håndtering av opplysninger fra hemmelig stra-
tegisk overvåking.27

4.3 Åpen fjernsynsovervåking: Problemet med Peck og Perry

Forsåvidt gjelder fjernsynsovervåking på offentlig sted, har EMD inntatt det stand-
punkt at så lenge det skjer for et legitimt påregnelig formål (som kriminalitetsbe-
kjempelse), representerer det ikke noe inngrep i privatlivet og faller utenfor området 
for EMK art. 8.1. Flere avgjørelser leder opp til denne rettstilstanden, som knytter 
an til den fjerde tesen; nemlig at EMDs praksis er utilstrekkelig for å kontrollere of-
fentlig fjernsynsovervåking.

I P.G. and J.H drøftet EMD hva som er en rimelig forventning til privatliv i det 
offentlige rom. I den forbindelse ble de observasjoner en vaktmann kan gjøre ved 
fjernsynsovervåking, eksplisitt sidestilt med de observasjoner personer som fysisk 
er tilstede, kan gjøre. Med andre ord; en person som spaserer ned gaten har ikke en 
berettiget forventning om noe privatliv (på gaten), verken overfor personer som er til-
stede, eller overfor vaktmenn som følger med på gatebildet via fjernsynsovervåking 
(i dommen kalt ”monitoring”). Etter EMDs syn utløses hensynet til privatlivet først 
dersom fjernsynsovervåkingen resulterer i systematiske eller varige opptak.28 

I Peck tok EMD utgangspunkt i denne rettsoppfatningen, for så å uttale seg om 
nytten av offentlig fjernsynsovervåking, dvs. om det er et egnet virkemiddel for å 
bekjempe kriminalitet. Forholdet var at Peck var blitt filmet mens han var i ferd med 
å begå selvmord. Dette ble avverget som følge av overvåkingen. Lokale myndigheter 
ga imidlertid filmopptaket til media, som brukte det i avisoppslag og på fjernsyn uten 
samtykke og tilstrekkelig anonymisering av Peck. Formålet var å drive informasjons-
virksomhet for å vinne tilslutning til bruk av fjernsynsovervåking som kriminalitets-
forebyggende tiltak. Problemet, sett fra Pecks side, var at han på grunn av konteksten 
ble fremstilt som en forbryter, til tross for at han ikke hadde begått noen kriminell 
handling. Han mente at slik bruk av opptaket uten hans samtykke, var et inngrep i 
privatlivet. Han trakk imidlertid ikke den kriminalitetsforebyggende effekten i tvil, 
og prosederte ikke på at filmingen som sådan var et inngrep. 

26  Leander (48); Amann (70); Rotaru (43-44).
27  Peck (60-63); Amann (68 flg.); Weber (79).
28  P.G. and J.H. (57).
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EMD sa følgelig at ”the Court appreciates the strong interest of the State in de-
tecting and preventing crime. It is not disputed that the CCTV system [closed-circuit 
television system] plays an important role in these respects and that the role is ren-
dered more effective and successful through advertising the CCTV system and its 
benefits” (79).

I Perry ble resonnementet ført til ende. Her sier EMD rett ut at normal bruk av 
fjernsynsovervåking som sådan, enten det skjer på offentlig gate eller på områder 
som kjøpesentra eller en politistasjon, hvor det tjener et legitimt påregnelig formål, 
ikke reiser spørsmål under EMK art 8.1. Åpen fjernsynsovervåking av byrommet 
m.v., er altså ikke et menneskerettslig tema.

Det er påfallende at denne rettssetningen er etablert uten at det er ført bevis for 
at fjernsynsovervåking er et egnet kriminalitetsforebyggende tiltak. I Peck ble EMD 
fratatt muligheten for å vurdere det, siden Peck ikke innga noen klage på dette punkt; 
han var bare lettet over at tiltaket hadde bidratt til å redde hans liv (Peck (54)). Og i 
Perry baserte EMD seg på Peck.

Samfunnsviteren Heidi Lomell, har i en interessant artikkel om Peck påpekt at på 
det tidspunkt saken gjaldt forelå det en sterk tro, men lite vitenskapelig belegg, for at 
slik fjernsynsovervåking hadde kriminalitetsforebyggende effekt. Politikerne og han-
delsstanden var opptatt av å spre informasjon om tiltaket, for å demonstrere politisk 
handlekraft overfor den bekymringsfulle kriminalitetsutviklingen, og markedsføre 
handelsstandens interesser (jf. slagordet ”CCTV doesn’t just make sense – it makes 
business sense”). Men ”hadde EMD krevd at den britiske regjering skulle under-
bygge sin påstand om at videoovervåking har kriminalitetsreduserende effekter, ville 
de fått problemer med å finne empirisk belegg for dette”, skriver Lomell. Hun gir en 
rekke henvisninger til nyere forskning.29 

Dette gir grunnlag for å reise flere spørsmål knyttet til åpen fjernsynsovervåking: 
For det første er den menneskerettslige aksepten for et generelt overvåkingstiltak, 

etablert, uten at effekten er dokumentert. Når vi idag diskuterer bruk av fjernsynsov-
ervåking på offentlige steder, bør vi med andre ord snarere se hen til hva forskningen 
kan fortelle oss, enn EMDs praksis.

 EMDs praksis kan utfordres av en ny sak med nytt vitenskapelig basert faktum, 
men erfaringen fra Storbritannia viser at det finnes en risiko for å bli møtt med argu-
menter basert på en formålsforskyvning, dvs. at myndighetenes og handelsstandens 
investering i tiltak, både økonomisk og med tanke på troverdighet og goodwill, i seg 
selv kan lede til et ønske om å beholde fjernsynskameraene. Derfor går man på jakt 
etter nye gode formål som kan begrunne bruken.30 

For det andre kan man stusse over rettssetningen fra Perry, om at åpen fjernsyns-
overvåking faller helt utenfor området for EMK art. 8. Betyr det at myndighetene 
fritt kan bruke store ressurser på slik overvåking, uten at det kan anses å ha en men-
neskerettslig side? Muligens innebærer vilkåret om et legitimt påregnelig formål, 
29  Lomell (2005) ss. 40-41. Se i samme retning Gill (2005).
30  Lomell (2005) s. 40.



471Beskyttelsen mod overvågning i den fysiske og elektroniske verden

en begrensning for hvor stort omfanget av overvåkingen tross alt kan bli, uten at det 
representerer et inngrep. Vilkåret ble tilføyd i Perry, til tross for at overvåkingen i 
utgangspunktet ble ansett for å falle utenfor art. 8, så noen begrensninger later det til 
at vi kan regne med gjelder. 

Mer vesentlig er kanskje fortolkningen av ”privatliv”. Her kan flere forhold tas 
opp til kritisk vurdering. 

Et spørsmål er om man uten videre bør godta likestillingen av en vaktmanns ob-
servasjoner via kamera, med observasjoner gjort av personer som selv er fysisk til-
stede. Det kan hevdes at man er i det offentlige rom overfor personer som selv gir 
seg tilkjenne, mens man har rett til å holde på sin privatsfære overfor anonyme ob-
servatører. Bør ikke selve disiplineringseffekten av å vite seg observert, uten at man 
vet av hvem, anses som et inngrep i privatlivet? Kanskje holder ikke resonnementet 
dersom fjernsynsovervåkingen er begrenset, og bare få kjente aktører står bak, f.eks. 
kun politiet. Men når fjernsynsovervåking tas i utstrakt bruk, har varsling ved bruk 
av skilting liten betydning; i praksis kan ikke borgeren holde oversikt over observa-
tørene, og innrette seg. 

Politimetodeutvalget kan synes å ha pekt på noe vesentlig, da det i 2004 sa at 
dersom slik fjernsynsovervåking blir vanlig, vil det være ”et solid bidrag til at over-
våkingssamfunnet erstatter det rettssamfunn vi idag kjenner”.31 Spørsmålet er, hvor 
bærer utviklingen hen nå?

Ytterligere synes det å være tvilsomt om man, slik EMD gjør, bør operere med en 
avgjørende grense mellom observasjoner og lagring/bruk av opplysninger. Ihvertfall 
så lenge det er tale om observasjon ved menneskelig sansebruk, må vi regne med at 
opplysningene lagres i hukommelsen. Det er jo nettopp grunnlaget for rettssystemets 
utstrakte bruk av vitnebevis, og tilsier at også rent observerende metoder foretatt av of-
fentlig myndighet, bør anses som inngrep som må rettferdiggjøres etter EMK art. 8.2.

Felles for innvendingene er at de øker i tyngde, jo mer omfattende fjernsynsov-
ervåkingen er og jo flere aktører som står bak. Argumentasjonen her henger altså 
sammen med bekymringen for det totale overvåkingstrykket, som vi kommer tilbake 
til i punkt 5. 

4.5 Om rettssikkerhet 

Rent logisk er det mulig å forestille seg en rettsstat som også er et overvåkingssam-
funn. Her får man si som Raz, at ”the rule of law” ikke er ensbetydende med ”rule of 
the good law”.32 Raz’ poeng er at formelle krav til rettssikkerhet kan bidra til et godt 
styresett, blant annet fordi det sørger for likhet for loven og kontroll mot vilkårlighet 
og maktmisbruk. Rettssikkerhetskrav alene er imidlertid ikke tilstrekkelig for å sikre 
et godt samfunn; det kommer an på det materielle innholdet i lovene og styresettet 
forøvrig (demokrati).
31  NOU 2004: 6 Mellom effektivitet og personvern s. 212.
32  Raz (1977) s. 77. 
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En lov som for eksempel sier at opplysninger om de daglige bevegelsene til bor-
gerne skal registreres og oppbevares i 30 år før de slettes, bryter altså ikke med noe 
formelt rettssikkerhetskrav. Om loven åpner for at opplysningene kan benyttes av 
politiet, er vi også innenfor alminnelige rettssikkerhetsnormer, såfremt vilkårene er 
klare og bruken kontrolleres av en domstol. Men på grunn av registreringens store 
omfang vil vi likevel formentlig konkludere med at en slik lov ville medføre et over-
våkingssamfunn. 

Lovskravet i EMK art. 8.2, skal ivareta rettssikkerheten, og dette gjøres ved at det 
stilles krav til hjemmel for inngrep (basis in law), krav til lovens presisjon og klarhet 
(quality of the law og foreseeability), lovens tilgjengelighet (accessibility), og kon-
troll med at loven overholdes (først og fremst domstolskontroll). Men, som vi forstår, 
er dette formelle vilkår som ikke i seg selv etablerer et rettighetsvern. 

EMDs praksis gir statene en vid skjønnsmargin mht. tiltak for å ivareta samfunns-
sikkerheten. Blant annet aksepteres ”overvåkingslovgivning”, dvs. lovgivning som 
åpner for hemmelig overvåking av borgerne av hensyn til nasjonal sikkerhet eller 
forebygging av alvorlig kriminalitet. Det stilles imidlertid strenge krav til lovens 
klarhet og til kontrollen med at loven blir fulgt. 

Den ledende saken er Klass (1978), hvor tysk terrorlovgivning som ga sikker-
hetstjenesten adgang til hemmelig overvåking av borgerne, ble godtatt til tross for at 
ikke engang de som reiste saken visste om de hadde vært overvåket og hadde konkret 
foranledning til å angripe loven. EMD har anlagt det syn at selve eksistensen av lov-
givning som åpner for hemmelig overvåking, innebærer et inngrep overfor borgerne. 
I prinsippet kan derfor enhver borger anlegge sak for å prøve konvensjonsmessighe-
ten av slike lover.33 

I Weber (2006) var den tyske lovgivningen oppe til ny prøving, på bakgrunn av 
at den hadde blitt endret og nå også ga adgang til strategisk overvåking, og for flere 
formål enn tidligere. Etter en omfattende vurdering avviste EMD klagen som ”mani-
festly ill-founded”, dvs. at lovgivningen ble godtatt.34

Weber innebærer at EMD har gått et steg videre. I Klass var det tale om overvå-
king basert på faktiske opplysninger som ga grunnlag for å rette kontrollen mot be-
stemte individer (individuell overvåking).35 I Weber godtas også overvåking basert på 
generelle kriterier som brukes til å ”single ut” enkeltpersoner som ikke på forhånd er i 
søkelyset. Det er adgang til fra tyske lyttepunkter å avlytte internasjonale telefonsam-
taler med forbindelse til Tyskland, og styre innsatsen mot samtaler som inneholder 
visse hemmelige nøkkelord. Det er således hjemmel for overvåking uten konkret 
mistanke, for å identifisere individer som det senere kan rettes en innsats mot.36

Motstykket til den vide skjønnsmarginen er de strenge rettssikkerhetskravene, og 
her kan det vises til en nyere dom, AEIHR (2007), som illustrerer et overvåkingsre-

33  Klass (41); Malone (64) (her avgrenses personkretsen); Weber (78); AEIHR (69).
34  Weber (156).
35  Klass (17) og (51) (”factual indications for suspecting a person”).
36  Weber (18) (88) (97).
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gime med eklatante brudd på rettssikkerheten. Saken gjaldt overvåkingslovgivning i 
Bulgaria, som – bortsett fra kravet til lovforankring - sviktet på nærmest alle punk-
ter. Helt sentralt i kritikken var mangelen på uavhengig kontroll med systemet, som 
i praksis ble styrt av innenriksministeriet.37 Til slutt vurderte EMD om mangelen 
på formell rettssikkerhet hadde hatt noen virkning på overvåkingssystemet slik det 
faktisk ble praktisert. Det ble påpekt at selve mengden av overvåkingstillatelser 
fremsto som svært stor; man talte om et snitt på ca 20 overvåkingstillatelser pr 
arbeidsdag, og da var ikke avlyttingstillatelser for mobiltelefoni inkludert. EMD 
noterte seg at ”numerous abuses had taken place”, og konkluderte med at ”the sys-
tem of secret surveillance in Bulgaria is, to say the least, overused, which may in 
part be due to the inadequate safeguards which the law provides”.38

At et nylig diktatur har slike problemer er neppe egnet til å overraske, men det 
skal ikke forlede noen til å tro at alt er bra i de gamle demokratier i Norden. Dette 
illustreres med noen eksempler fra Danmark og Norge, som gjelder tesen om at 
dansk og norsk overvåkingslovgivning synes å ha mangler med hensyn til grunn-
leggende krav til hjemmel og kontroll.

I Danmark er det rettet skarp kritikk mot terrorlovgivningen, blant annet fordi 
Politiets etterretningstjeneste (PET) er gitt vid overvåkingsadgang uten klart lov-
grunnlag eller domstolskontroll.39 

PETs virksomhet er ikke særskilt regulert, og tjenesten er således undergitt de 
alminnelige regler for politiets virksomhet. PET skal først og fremst drive forebyg-
gende virksomhet, og opplyser selv å ha straffeprosessuelle tvangsmidler til rådig-
het, og å følge prosedyrene i retsplejeloven.40 

Ifølge retsplejeloven er imidlertid bruk av tvangsmidler betinget av at det er 
tale om etterforsking, noe som forutsetter at det er ”rimelig formodning” om at et 
straffbart forhold er begått, dvs. at grensen for straffbart forsøk er passert.41 Fore-
bygging i ren forstand, er ikke det samme som etterforsking, fordi det kan settes inn 
tidligere og har et annet formål, for eksempel utvisning av uønskede personer. PETs 
kjerneoppgave står derfor i et tydelig spenningsforhold til det straffeprosessuelle 
hjemmelsgrunnlaget for tvangsmiddelbruk. Dette kan være problematisk i forhold 
til EMKs klarhetskrav til nasjonalt regelverk. 

EMD legger stor vekt på kontrollen med overvåkingsaktiviteten, både før, un-
der og etter, inngrepet. Behovet for at kontrollen er uavhengig og reell fremheves. 
Dansk lovgivning er kritisert også på dette punkt, idet PET påstås å kunne foreta 
omfattende innhenting av personopplysninger fra andre offentlig organer, uten 
domstolskontroll. Dermed mangler den disiplinerende effekten som domstolskon-

37  AEIHR (85) og (87).
38  AEIHR (92).
39  Hoff-Lund (2006).
40  PETs hjemmeside: http://www.pet.dk/ (besøkt 13. februar 2008).
41  Det gjelder for eksempel regler om inngrep i meddelelseshemmeligheden m.v. i rpl. kap. 71, jf. §§ 742 
stk. 2, jf. 743.
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troll innebærer. I tillegg åpner ordningen for strategisk informasjonsanalyse, uten 
lovgrunnlag (se punkt 5). Begge deler kan være vanskelig å forsvare i lys av EMDs 
praksis.

Hvis vi retter blikket mot Norge, er overholdelse av den grunnleggende under-
retningsplikten om inngrep, problematisk. EMD framhever at underretning er et 
helt nødvendig tiltak for å hindre myndighetsmisbruk. EMD godtar at underretning 
i forkant forspiller formålet med overvåkingen, og oppstiller ikke noen ubetinget 
plikt til å underrette umiddelbart etter at inngrepet er avsluttet. EMD aksepterer 
også at behov for vern om politiets metodebruk og interesseområder, kan begrunne 
at det går svært lang tid før underretning gis (”years, even decades”).42 Men, på et 
eller annet tidspunkt må underretning gis. Det er et ubetinget vilkår for å sikre mot 
misbruk og kunne sørge for oppreisning / kompensasjon for overlast (”remedy”). 

I Norge er det gitt adgang til helt hemmelig metodebruk blant annet for å fore-
bygge terror og anslag mot rikets sikkerhet.43 Selv om loven sørger for en ordning 
med hemmelig forsvarer, synes fraværet av underretningsplikt å stå i et tvilsomt 
forhold til EMDs minimumskrav. 

4.6 Rettssikkerheten krever økt teknologikontroll 

En utfordring som gjør seg gjeldende med stadig større styrke, gjelder bruken av 
hemmelige teknisk betonte etterforskingsmetoder. EMD har uttalt at det er ”essential 
to have clear detailed rules on the subject, especially as the technology available for 
use is continually becoming more sophisticated”.44

Mer spesifikt gjelder problemstillingen notoritetproblemer ved hemmelig me-
todebruk over elektroniske nettverk, slik som dataavlesing. Slik metodebruk reiser 
nemlig spørsmål om dagens rettssikkerhetstenkning er for snever til å gi effektiv 
kontroll. Sjette tese er således at rettssikkerheten krever økt teknologikontroll. 

Opprinnelig var forskningsbehov foranledningen til at internett ble utviklet med 
tjenester som ga mulighet for ressursdeling ved å koble opp til andre maskiner. 
Ressursdelingen var basert på samtykke til å logge seg inn på en annens maskin 
over nettet. Hackerne tok muligheten i bruk på rettsstridig vis. Ved bruk av en 
ordinær oppkoblingstjeneste kontaktet de en annen maskin i nettet, og skaffet seg 
rettsstridig adgang ved misbruk av passord eller av sårbarheter på datasystemet 
(”bakdører”). Tredje omdreining i utviklingen er at politiet ønsker mulighet for å 
koble seg opp til siktedes datamaskin, kopiere innholdet og registrere tastetrykk. 
Formålet er særlig å skaffe seg kjennskap til passord og kodenøkler før innholdet 
eventuelt blir kryptert. Det er ingen nytte i å ta databeslag eller foreta avlytting, 
dersom innholdet er kryptert og kodenøkkelen mangler. 

42  Klass (58); Weber (135); AEIHR (90).
43  Jf. politiloven § 17e, jf. § 17d.
44  Amann (56); Weber (93); AEIHR (75).
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Metoden som kalles dataavlesing, er tillatt i Danmark, jf. rpl. § 791 b, og er under 
vurdering i Norge og Sverige.45 

Dataavlesing byr på spesielle misbruksproblemer. Dataprogrammet som instal-
leres på siktedes datamaskin, gir nemlig politiet kontroll over datamaskinen, og kan 
f.eks. iverksette romavlytting ved å aktivisere mikrofonen (alle moderne PCer har 
innebygd mikrofon), starte et webkamera, og endre, slette eller tilføye data. Kontroll 
med varigheten av tillatelsen er også en utfordring; hvordan oppnås verifikasjon av at 
programmet virkelig er slettet på siktedes datamaskin når perioden er utløpt? Og hvil-
ke garantier finnes for at logger som skal ivareta notoritet, har riktig innhold? Til slutt 
foreligger muligheten for at programmet kan oppdages av tredjeparter, ved skanning 
av maskiner som er tilkoblet internett. Slike tredjeparter kan f.eks. være fremmede 
etterretningstjenester eller kriminelle miljøer som kjenner politiets programvare. I så 
fall kan de lage dataprogrammer (skannere/”ormer”) som leter på nettet etter data-
maskiner som er infisert med politiets dataavlesingsprogrammer.46 

Når man først forstår hvilke muligheter (i det godes tjeneste) som ligger i ny tek-
nologi, oppstår et press for å ta mulighetene i bruk. Men, den andre siden av medaljen 
er at forsvarlig bruk krever solid kompetanse om misbruksmulighetene. Politiet har 
ansvar for å unngå misbruk, men det kan ikke tas for gitt at den nødvendige kompe-
tansen bestandig er tilstede. Domstolen på sin side, har ikke mulighet for å kontrol-
lere om den tekniske siden av metodebruken er forsvarlig. Ansvaret må derfor anses 
å ligge hos lovgiver som bør vedta notoritetskrav for å sikre teknologikontroll. 

I Danmark sier forarbeidene til bestemmelsen om dataavlesing, at det er tale om 
”et såkaldt »sniffer-program«”,47 Beskrivelsen virker noe tynn som beslutningsgrunn-
lag for lovgiver, og synes å gi svake begrensninger for politiet. Lovgivers avventende 
holdning til å ta metoden i bruk i Norge og Sverige, kan derfor være velbegrunnet.48

Hvilke krav bør stilles? Jeg mener det handler om at dataprogrammene som po-
litiet benytter overfor siktedes datamaskin, må være veldokumenterte, godkjente og 
velprøvde, og at loggen som genereres ved bruken er fullstendig og korrekt.

Kravet til at programmet er veldokumentert innebærer at programmets kildekode bør 
være under nasjonal kontroll, slik at politiet kan gjøre seg kjent med og ta ansvar for alle 
dets egenskaper. Bruk av program med lukket kode, f.eks. innkjøpt fra en etterretningstje-
neste i utlandet, eller lastet ned fra hackersider på nettet, bør ikke være akseptabelt. I det 
første tilfellet er man prisgitt den informasjon om programmet som selgeren (den ”samar-
beidende” tjenesten) velger å gi; i det andre er det egentlig helt tilfeldig hva man vet. 

Før programmet brukes i etterforsking bør det foreligge erfaring ved bruk i et 

45  Norge: NOU 2004:6 Mellom effektivitet og personvern s. 207; Ot.prp. nr. 60 (2004-2005) s. 141. 
Sverige: Ds 2005:6 Brott och brottsutredning i IT-miljö s. 299; SOU 2005:38 Tillgång til elektronisk kom-
munikation i brottsutredningar m.m. kap. 9.
46  Sunde (2006) ss. 292-293.
47  Jf. bemerkningene til lovforslag L 35, folketingssamlingen 2001/2002, § 2 nr. 4 om endringer til rpl. § 
791 b.
48  I skrivende stund er det ikke gitt hjemmel for dataavlesing i Norge og Sverige. 
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kontrollert miljø, og programmet bør være godkjent av kompetent instans. 
Troverdigheten til loggen utgjør et eget problem. Det må kreves at loggen re-

gistrerer alt, også det som eventuelt ligger utenfor tillatelsen, så får håndteringen 
av overskuddsinformasjon, og av eventuelle ”overskuddsaktiviteter”, bli en sak for 
seg. Da er det ihvertfall tale om et konkret og håndterlig problem, og ikke om uvisse 
forhold som gir grobunn for mistanke om myndighetsmisbruk. Innholdet i loggen må 
være korrekt, og ikke kunne manipuleres.

Hensyn til notoritet er grunnleggende for tilliten til politiets arbeid og det bør, etter 
min mening, være et minimumskrav at slike regler foreligger før metoden tillates. 

Det generelle overvåkingstrykket5. 

Overvåking som vendes mot borgerne uten legitim grunn er farlig. Da er det ikke 
et tiltak som skaper sikkerhet, men det motsatte. Som hyppig påpekt av EMD kan 
overvåking underminere demokratiet.49 

Det er tankevekkende og noen vil si foruroligende, at samtlige nordiske land har 
svært lav uttelling på kriteriet politisk lederskap i personvern- og overvåkingsspørs-
mål.50 Det kan indikere et behov for å bevisstgjøre og prioritere politikken på områ-
det.

Med utgangspunkt i situasjonen i Norge, er imidlertid ikke bildet helt svart. Etter 
tillitskrisen på 1990-tallet er innsyn i gamle arkivmapper gitt, sikkerhetstjenesten er 
blitt reorganisert og oppgavene redefinert. Regjeringen har også nedsatt en Person-
vernkommisjon for å belyse utfordringer for personvernet, og et Metodekontrollut-
valg som skal evaluere politiets metoder. Regjeringen har uttalt at det ikke kommer 
på tale å innføre nye metoder før evalueringen er gjennomført.51 Man får anta at den 
norske regjering ikke er alene i Norden om å vise politisk vilje til å ivareta hensyn til 
personvern og rettssikkerhet. 

Men det er liten grunn til å forvente en politisk kursendring. For eksempel ser re-
gjeringen ut til å ville ri to hester samtidig i spørsmålet om dataavlesing. Regjeringen 
har nemlig gitt Metodekontrollutvalget i oppdrag også å foreslå regler om dataavle-
sing.52 Når oppdraget gis til det utvalg som nettopp skal evaluere dagens metoder, 
formodentlig med en teoretisk mulighet for å anbefale avvikling av noen av dem, 
synes i realiteten viljen til restriksjon overfor nye inngripende metoder, å være liten.

Myndighetene har også en tendens til, som en del av begrunnelsen for nye tiltak 
mot terror m.v., å vise til den positive forpliktelsen til å sikre retten til liv, jf. EMK art. 

49  Se punkt 4.2 og note 25.
50  På en skala fra 1 til 5 (beste verdi) har Sverige 1 poeng, mens Danmark, Finland, Island og Norge har 
2. Se Privacy International (2007). 
51  Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) s. 14.
52  Mandatet punkt 1.3.
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2.53 Men denne henvisningen kan i høyden tjene som en påminnelse om at myndig-
hetene plikter å arbeide for et sikkert samfunn, dvs. et av de formål som nettopp kan 
begrunne inngrep i personvernet, jf. EMK art. 8.2. Den positive forpliktelsen vedr. 
retten til liv, er neppe et selvstendig, rettslig bærekraftig argument i denne sammen-
heng. Når myndighetene likevel bruker det som rettslig argument, oppstår en risiko 
for å tilsløre at innføringen av nye metoder skyldes politiske valg. Da blir spørsmål 
om lederskap viktig. 

Rettsvitenskapen kan støtte politikken ved å belyse rettspolitiske dilemmaer, men 
synes i liten grad å være egnet som verktøy for å begrense overvåking. Årsaken 
er blant annet at juristenes fokus raskt dreies mot det å teste regelverk og praksis 
mot rettsordenens minimumskrav. Når spørsmålet om et inngrep er rettslig holdbart, 
vurderes i lys av EMK, blir målestokken en praksis utledet av saker som enten er 
en anomali i et ellers godt rettssystem, eller som er en indikasjon på et rettssystem i 
krise. Og som EMD selv presiserer; det er tale om å opprettholde en minstestandard 
(”minimum safeguards”).54 Politikerne (lovgiver) bør jo ha ambisjon om å ligge godt 
over en minstestandard. Spørsmålet er om rettsvitenskapen kan bidra til det. 

Her skal jeg kaste inn et siste problem til diskusjon:
Jeg tror nemlig ikke at utfordringen først og fremst gjelder metodebruken i en-

keltsaker (vi lever jo i en rettsstat), men om den kumulative effekten av overvåking 
(syvende tese). Det som gir grunn til bekymring er både summen av alle tiltakene, 
dvs. hvordan vi som borgere opplever det, og særlig bruken av generelle tiltak uten 
mistankegrunnlag, slik som åpen fjernsynsovervåking. Åpen fjernsynsovervåking 
har imidlertid det fortrinn at det nettopp foregår åpent, så det er tross alt noe vi vet 
om. 

Hva da med såkalt strategisk informasjonsanalyse (”data mining”), som foregår 
skjult?

Det er vanlig at sikkerhetstjenesten er satt opp med en såkalt ”analyseenhet”, og 
spørsmålet knytter seg til datatilfanget for slik virksomhet. Er utvalget av data koblet 
til konkret mistanke, eller søkes det gjennom store mengder persondata på jakt etter 
anomalier som kan indikere terror? Siden forekomsten av terror tross alt er svært 
liten, er sjansen stor for at ”anomalien” viser seg å være en uventet, men uskyldig og 
lovlig handling, som for eksempel et ”overraskelsesselskap”, et fiendtlig oppkjøp på 
børsen, eller at man ombestemte seg og kom hjem i stedet for å reise på et seminar i 
utlandet. Omkostningene ved feiltreff er imidlertid store, både økonomisk (den bort-
kastede ressursbruken), og for personvernet, ved at man kommer i politiets søkelys 
utelukkende på grunn av at aktiviteten er uventet.

Metoden skal være et populært antiterrortiltak i USA (122 føderale prosjekter er 
identifisert), men det hersker svært delte oppfatninger om dens legitimitet for dette 
formål.55

53  Se eksempelvis Ot.prp. nr. 60 (2004-2005) pkt. 3.3, og Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) pkt. 8.4.1.
54  Weber (95); AEIHR (76).
55  Her er to eksempler: I favør av metoden: Taipale (2007); motsatt: Schneier (2007).
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Dersom det ikke gjelder noen begrensning for hvilket datatilfang som kan an-
vendes for strategisk informasjonsanalyse, vil slik overvåking være mye mer inn-
gripende enn den tyske som er godtatt i Weber.56 Hvordan vil det for eksempel stille 
seg med bruken av lagrede kommunikasjonsdata? Etter datalagringsdirektivet art. 1, 
kan dataene blant annet benyttes til å avdekke kriminalitet (”detection”). Betyr det at 
direktivet åpner for lovgivning som tillater bruk av dataene for strategisk informa-
sjonsanalyse uten mistankegrunnlag? Og er det nettopp slik man skal forstå den del 
av kritikken mot dansk antiterrorlovgivning, som gjelder at PET ganske fritt og uten 
nevneverdig kontroll, kan innhente personopplysninger fra andre offentlige etater?57 

I lys av den vide skjønnsmarginen foreligger det her virkelig et spørsmål hvor 
politikerne har anledning til å utvise lederskap – i den ene eller andre retning.

Teser: 6. 

Tese 1: Fordi ingen vet hva overvåking er, vet ingen hva de er imot. 
Tese 2: Overvåkingsspørsmål forveksles ofte med andre spørmål. 
Tese 3: Rettslig styringslogikk er utilstrekkelig for å demme opp mot overvåking, det 
krever en politisk vilje som strekker seg utover EMKs minimumskrav. 
Tese 4: EMDs praksis er utilstrekkelig for å kontrollere åpen fjernsynsovervåking.
Tese 5: Norsk og dansk overvåkingslovgivning har mangler mht. grunnleggende 
krav til hjemmel og kontroll.
Tese 6: Rettssikkerheten krever økt kontroll med politiets teknologi.
Tese 7: Jussen synes å komme til kort overfor problemet med å kontrollere det gene-
relle omfanget av overvåking. 
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