Informasjon om taleregistrering jf. FOS § 28 siste ledd
1 Overordnet prosess
Statnett SF (heretter "Statnett") er systemansvarlig i det norske kraftsystemet og er gjennom
forskrift om systemansvaret (heretter "FOS") pålagt å innføre taleregistrering av systemkritiske
vedtak fra 1. januar 2014, jf. FOS § 28 siste ledd.
I dette dokumentet beskrives hvilke prosedyrer som skal følges i forbindelse med
taleregistreringen.

2 Når skal det foretas taleregistrering?
Hvilke vedtak som er definert som "systemkritiske" følger av FOS § 28 tredje ledd.
Det er i utgangspunktet kun de telefonsamtalene hvor det fattes systemkritiske vedtak som skal
registreres. Slike samtaler skjer mellom Statnetts sentraler og andre norske driftssentraler.
Statnett har derfor etablert en filtrert løsning hvor samtaler mellom Statnetts sentraler og andre
norske driftssentraler (samt deres vakttelefoner) vil bli taleregistrert.
Da telefonsamtaler til/fra sentraler kan være tidskritisk og det er en spesifisert gruppe samtaler
som blir taleregistrert, vil det ikke legges inn varsling for hver samtale om at telefonsamtalen vil
bli taleregistrert. Operatører på de respektive sentraler vil derfor ikke merke noen endring når
man ringer noen av Statnetts sentraler i forhold til i dag.
Ordningen innføres fra den 30. desember 2013.

3 Hvem foretar registreringen?
Det er Statnett som systemansvarlig som er pålagt å gjennomføre registreringen. Internt i
Statnett utøves systemansvaret av landssentralen i Oslo, samt regionssentralene i Alta,
Sunndalsøra og Oslo.
Registrering og vedlikehold av løsningen gjennomføres i praksis av IKT-avdelingen i Statnett.

4 Hvordan skal registreringen foretas?
Registreringen skal gjennomføres på alle telefonapparater som er tilknyttet kontrollrommets
vaktordning på landssentralen og regionssentralene.
Alle innkommende og utgående samtaler til forhåndsdefinerte telefonnumre registreres. Listen
over forhåndsdefinerte telefonnummer er basert på aktørenes registrerte telefonnummer hos
landssentralen og regionssentralene. Telefonnumrene registreres manuelt i Statnetts
filtreringsløsning.
Taleregistreringen vil bli utført automatisk via vårt telefonsystem Callrex. Vedlikeholdet av
Callrex og oppdatering av filterløsning gjennomføres (1) løpende ved registrerte endringer, og
(2) fast en gang pr år.
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5 Hvordan skal registrerte opptak håndteres etter registreringen er
foretatt?
Alle registrerte samtaler blir lagret og automatisk kryptert gjennom Callrex.
De registrerte samtalene blir automatisk slettet etter seks måneder.
Interne eller eksterne innsynsbegjæringer skal håndteres som beskrevet i punkt 6.

6 Håndtering av innsynsbegjæringer
Ingen har rett til innsyn i registrerte samtaler uten rettslig grunnlag.
Dette vil i første rekke gjelde innsynsbegjæringer fra NVE for avklaring av det faktiske
hendelsesforløpet i forbindelse med systemkritiske vedtak og avklaring av ansvarsforhold med
direkte hjemmel i FOS § 28 siste ledd. Det kan imidlertid ikke utelukkes at Statnett vil kunne
være forpliktet til å gi innsyn i registreringene for andre formål, herunder blant annet til politiet.
Dersom innsynsbegjæring blir tatt til følge skal følgende prosedyrer gjennomføres:
1. Alt innsyn blir gitt ved at taleregistreringen blir avlest hos Statnett. Det skal ikke gis ut opptak til
verken interne eller eksterne. Det er i utgangspunktet heller ikke mulig å gi ut opptakene som
følge av krypteringen.
2. Partene i samtalen skal varsles om at innsyn vil bli gitt, til hvem og til hvilket formål, samt få
mulighet til å være til stede under avspillingen. De skal også, hvis praktisk mulig, bli holdt
løpende orientert om videre prosess i etterkant av avspillingen.
3. Ved avspillingen skal det i tillegg alltid være til stede en representant fra HR-avdelingen i Statnett
samt leder for den aktuelle sentralen.
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