Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Dato:

31.05.2019

Deres ref.: 19/2054

Høringssvar fra Abelia - Forordning for fri flyt av andre
opplysninger enn personopplysninger i EU
Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter, vi har ca. 2 300 medlemsbedrifter med omtrent 48 000
årsverk over hele landet. Abelia har medlemmer innenfor blant annet IKT, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative
virksomheter og interesseorganisasjoner

Abelia representerer en stor bredde av næringslivet i Norge. En fellesnevner er at
konkurransekraft, digitalisering, tillit, forutsigbarhet og sikkerhet er vesentlig for deres
virksomheter. Abelia er på bakgrunn av dette kritiske til regelverk som stiller
lokasjonsbegrensninger for informasjon som ikke er av særlig sensitiv art.
Hensikten med dagens lokasjonsbegrensninger er tilsynelatende begrunnet i sikkerhets- og
kontrollhensyn. God informasjonssikkerhet er det viktigste tiltaket for et godt personvern og
god ivaretakelse av data, og Abelia mener ikke dette er en egnet måte å ivareta hverken
kontrollbehov eller sikkerhet.
Moderne datasentre lagrer informasjonen kryptert og ofte spredt over en rekke ulike
maskiner, og gjerne ulike datasentre, for å ivareta en best mulig sikkerhet. Lokasjonsbestemt
lagring går ikke bare på tvers av gjeldende praksis i bruk av nettskyen og den teknologiske
utviklingen, men det representerer også en kraftig svekkelse av sikkerheten til virksomhetene
og deres kunder. Samtidig er fjerntilgangen til elektronisk lagret data i svært liten grad påvirket
av hvor data fysisk er lagret. Nylig har også Høyesterett med kjennelse HR-2019-610-A (Tidalsaken), knyttet til ransaking og beslag av elektronisk lagret materiale, i stor grad fjernet tvil
rundt tilgangen til å hente ut elektronisk dokumentasjon lagret på servere i utlandet.
Med dette som bakgrunn ønsker Abelia høringen velkommen, og støtter at KMD innlemmer
FFD-forordningen i EØS-avtalen og sammen med andre relevante departement bidrar til
regelverksendringer som er nødvendige for å gjennomføre forordningen i norsk lov.
Abelia støtter KMDs vurdering at FFD-forordningen vil kreve endringer i eksisterende norsk
regelverk, og imøteser høring på relevante endringer så raskt som mulig. Dagens regelverk,
spesielt dagens bestemmelser i bokføringsloven med forskrift og skattebetalingsloven,
fungerer som konkrete hindre for bruk av skytjenester og moderne sikre plattformer.

Vi henviser forøvrig til høringssvar fra NHO Reiseliv for eksemplifisering av utfordringer innen
reiselivsbransjen som dagens regelverk skaper, og behovet for hurtige endringer. Vi støtter
høringssvaret til NHO Reiseliv.
I oppfølgingsarbeidet med regelverksendringer som følge av FFD-forordningen vil vi
understreke at lokasjonsbegrensninger som sådan er en utfordring og bør fjernes. En
direkteimplementering av forordningen hvor lokasjonskrav beholdes, men flyttes til EU-nivå,
vil fremdeles være et potensielt hinder for digitalisering og trygg, moderne databehandling.
Lokasjonskravene bør derfor bortfalle i sin helhet, og endres til krav om tilgjengelighet. Vi
støtter vurderingene og konklusjonen av blant annet Regnskap Norge i deres høringssvar.

Abelia vil avslutte med å takke for muligheten til å komme med innspill
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