Høringsnotat fra Kristen
Koalisjon Norge (KKN)
Oslo, 8. mai 2021 Jan-Aage Torp, styreformann
Kristen Koalisjon Norge (KKN) er et nettverk av ledere, aktivister og eksperter i inn- og
utland. Dette høringsnotatet er skrevet i Norge, i samråd med vårt europeiske nettverk.
KKN beklager at vi ikke fikk anledning til å komme med et høringsinnspill under
høringsrunden i 2020 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og
beredskapsdepartementet.
Men KKN takker for anledningen til å oversende dette høringsnotatet direkte til Stortingets
justiskomité og saksordfører.

Innledning
KKNs høringsnotat gjelder Prop. 167 L (2020–2021): Endringer i ekomloven (lagring av IPadresser mv.).
Kristen Koalisjon Norge (KKN) er særskilt engasjert i arbeidet med familievern, dvs.
rettigheter til barn og foreldre, i tråd med EMK art. 8 og Grunnlovens § 102.
KKN støtter ubetinget kampen for å avdekke seksuelle overgrep, i særdeleshet mot barn,
og mener at Prop. 167 L kan bli et viktig verktøy i så henseende dersom nødvendige
begrensninger uttrykkes tydelig i forhold til personvernet samt retten til privatliv og
familieliv.

Retten til privatliv og familieliv
KKN har en plikt til å advare mot at Politiet og barnevernet/Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (BUFdir) ofte misbruker offentlig informasjon til å bryte
menneskerettighetene for familier, barn og foreldre i Norge. Vi viser til en rekke dommer
mot norsk barnevern i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg og en
begynnende skjerpelse av rettsavgjørelser i Norges Høyesterett.
KKN advarer mot at det gode arbeidet ved IP-adresser for å beskytte mot pedofili vil
komme til å bli misbrukt til å overvåke familier, barn og foreldre som ofte opplever
menneskerettsbrudd fra barnevernet og dets samarbeidende instanser. Dessverre er
Politiet blitt en iverksetter av mangfoldige hastevedtak på vegne av barnevernet og
Fylkesnemndene, og begrepet «alvorlig kriminalitet» er blitt utvidet til å ramme alminnelige
familier, barn og foreldre som kommer under barnevernets lupe gjennom anonyme
«bekymringsmeldinger». Dette er et særdeles viktig problemfelt å gjøre Stortinget
oppmerksom på.

KKN erfarer i utallige saker at det pågår en omfattende, økende kartlegging av norske
familier ved digital koordinering av økonomiske registere, NAV, skoleverket, fastleger,
helsevesenet, frivilligheten, tros- og livssynssamfunn m.v. som benyttes av barnevernet til
å treffe uforholdsmessige og ofte feilaktige inngrep i gode norske borgeres liv. Denne
kartlegging og overvåkning skjer svært ofte uten samtykke fra familiene, barna og
foreldrene.
KKN vil sikre at Prop. 167 L ikke skal gjøres til et redskap for brudd på EMK art. 8 og
Grunnlovens § 102, slik at Norge ikke lenger skal måtte dømmes for menneskerettsbrudd
mot alminnelige familier.
KKN mener at personopplysninger som for eksempel IP-adresser, skal ikke lagres uten et
spesifikt formål. Det er derfor viktig at det er klart definert hva som menes med «alvorlig
kriminalitet».
KKN mener i likhet med Datatilsynet at det ikke bør innføres en plikt til å lagre IP-adresser.
Dersom det innføres en slik plikt, må denne begrenses til de sakene hvor det har størst
betydning, konkret som nettovergrep, deling av overgrepsbilder samt planlegging/utførelse
av pedofile handlinger. Det må foretas en uavhengig forhåndskontroll av om vilkårene for
innhenting er oppfylt. Datatilsynet viser til at forslaget vil gjøre det mulig å tegne et bilde av
hvor den enkelte befinner seg rent fysisk, nærmest til enhver tid. KKN fastslår at forslaget
vil utfordre retten til privatliv og familieliv (jfr. EMK art. 8 og Grunnlovens § 102).

Konklusjon
KKN ber om at § 2-8 a i Prop. 167 L, «Plikt til lagring av IP-adresser», må inkludere
utvetydige presiseringer av at denne lagringsplikten kun gjelder konkrete forhold som
nettovergrep, deling av overgrepsbilder samt planlegging/utførelse av pedofile handlinger.

