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Når skal det offentlige gjenerobre eiendomsretten til sin egen dokumentasjon? 

Arne Skivenes 
(7.Norske Arkivmøte, Fornebu, 06.04.2016.) 

 

La meg ta dere tilbake til sommeren 1966: Jeg er ferdig med en behersket og beskjeden russefeiring 

og har fått sommerjobb på Hansa bryggeri. Jeg står i Mineralvannfabrikken 3 etg., 

tomflaskesorteringen, blant de ansatte bare kalt Sing-Sing. Klokken er 1100, jeg stempler ut, skynder 

meg opp i vakten, der det er to telefonbokser for ansatte. Jeg går inn i en av dem, legger en mynt i 

apparatet og ringer. Samtalen er ganske kort. Jeg småspringer til kantinebygget, tar heisen opp i 

kantinen og kjøper kaffe og et karbonadesmørbrød. Tar frem matpakken og spiser raskt. Er tilbake i 

Mineralen og stempler inn kl 1129. Nestemann står klar til å stemple ut. Hadde jeg stemplet inn 1131, 

hadde han fått 29 minutter lunsj. Jeg rakk det, å ta en telefon i lunsjen. På min egen tid og for mine 

egne penger.  

50 år senere, 2016. Bergen Byarkiv er flyttet inn i Hansa bryggeris tidligere lokaler, og bryggeriets 

arkiv er i byarkivets magasin. Jeg sitter på mitt kontor i den tidligere Mineralen i Hansa bryggeri, 

3.etg., men ca 50 meter sør for min gamle post. Men det er mer enn 50 år og 50 meter som skiller 

disse situasjonene. Jeg har mitt eget kontor, min egen telefon, som de fleste på min arbeidsplass. Jeg 

kan ringe til hvem jeg vil, det er ingen som sjekker om samtalen er privat eller jobbrelatert. Alle kan 

ringe til hele landet. Som leder kan jeg ringe til hele verden, privat, om jeg vil. Bergen kommune 

betaler meg lønn for den tiden jeg ringer og betaler også tellerskrittene mine.  

Men det stopper ikke der. Bergen kommune har også forsynt meg med en PC til bruk i arbeidet mitt, 

og sørget for at jeg via internett har tilgang til hele verden. Kommunen forsyner meg også med 

epostprogram og annen programvare som gjør at jeg har kontakt med dem jeg trenger. De sørger 

også for at jeg har lagringsplass til de filene jeg produserer, mottar eller laster ned. Jeg har min egen 

epostadresse arne.skivenes@bergen.kommune.no. I tillegg til disken i min egen PC har jeg har også 

mitt eget private hjemmeområde på sentral harddisk i tillegg til institusjonens fellesområde.  

Jeg kan altså fritt eposte med hvem jeg vil, lese nettsider, laste ned og lagre uten at noen kikker meg i 

kortene. Kommunen betaler for alle disse tjenestene, og betaler meg lønn mens jeg sitter der, 

uansett om det jeg gjør er jobbrelatert eller ei.   

Så stopper det ikke der heller. For de som lovregulerer sånt de tenker som så, at dersom jeg har 

muligheten til å bruke alt dette til noe personlig, så kommer jeg nok til å gjøre det også. Da kommer 

det altså til å ligge materiale som kan være personsensitivt på min maskin og på mine konti. Da skulle 

en kanskje tro at lovgiver ville formane meg om at dette skjer med min vilje og med min risiko, og at 

jeg må innrette meg etter de overordnede interesser min arbeidsgiver måtte ha.  

Men det er det motsatte som skjer. Det er arbeidsgiver som blir formant. Arbeidsgiver får klar 

beskjed om at alt som er lagret på min epostkonto og mitt hjemmeområde tilhører min privatsfære, 

og at det vil være straffbart for arbeidsgiver å begi seg inn der uten min godkjennelse. (Det finnes 

unntak, jeg kommer til dem). Privatlivets fred gjelder også på jobb, heter det.  

mailto:arne.skivenes@bergen.kommune.no
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La oss oppsummere: Data som arbeidsgiver har lønnet meg for å samle inn, som ligger på utstyr 

betalt av arbeidsgiver, innhentet med programvare og tellerskritt arbeidsgiver har betalt for er 

lovmessig å betrakte som under min råderett fordi det kan ligge noen personsensitive filer 

vedrørende meg der. Slik er situasjonen generelt i det norske arbeidslivet. Men for de fleste av oss 

som sitter her er det ett moment som kommer i tillegg. Dette stoffet vi snakker om her er ikke noe i 

en eller annen privat bedrift, vi er offentlig ansatte. Det vi gjør, gjør vi på vegne av samfunnet, den 

norske stat, eller den kommune eller fylkeskommune vi er ansatt i.  

Og for meg og noen andre av oss er situasjonen enda mer drastisk. Vi er ledere med delegert ansvar 

for viktige prosesser og med myndighet over sentrale områder i norsk forvaltning. Det som ligger på 

Arne Skivenes sin epostkonto og på mine egenområder ligger der fordi byarkivaren er blitt tildelt 

myndighet over disse områdene. Ingen privatperson kan ha tilgang til en del av disse opplysningene, 

ingen privatperson har anledning til å stille disse spørsmålene og forvente å få svar. Likevel sier loven 

at dette tilhører Arne Skivenes sin privatsfære, og Bergen kommune har som hovedregel ingenting 

med dette å gjøre.  

Og da er mitt spørsmål, som skal forfølge oss gjennom dette foredraget:  

ER DETTE RETT?  

Dette spørsmålet er mangetydig, og det blir tråden i dette foredraget  

Dette skal handle om jus, om virkelighet og om moral. Og da blir det første spørsmålet, den første 
tolkningen: 
 
ER DETTE LOVLIG?   
 
Dette reguleres av Personopplysningsforskriftens kapittel 9 Innsyn i e-postkasse m.v.. Dette er et 
forholdsvis nytt kapittel, innført i 2009. Jeg skal her kun ta noen punkter som er relevante for min 
fremstilling. 
 

§ 9-1 Virkeområde mv 
Med arbeidstakers e-postkasse menes e-postkasse arbeidsgiver har stilt til arbeidstakers disposisjon til bruk i 
arbeidet ved virksomheten. (…)tilsvarende for arbeidsgivers adgang til gjennomsøking av og innsyn i arbeidstakers 
personlige område i virksomhetens datanettverk og i andre elektroniske kommunikasjonsmedier eller elektronisk 
utstyr som arbeidsgiver har stilt til arbeidstakers disposisjon til bruk i arbeidet ved virksomheten. Bestemmelsene 
gjelder også for arbeidsgivers innsyn i opplysninger som arbeidstaker har slettet fra de nevnte områdene, men 
som finnes lagret på sikkerhetskopier eller lignende som arbeidsgiver har tilgang til. 

 
§9-1 slår i realiteten fast at bestemmelsen gjelder alle elektroniske kommunikasjons og 
lagringsmedia som arbeidsgiver har stilt til min disposisjon for bruk i mitt arbeide. 
 

§ 9-2 Vilkår for innsyn 
Arbeidsgiver har bare rett til å gjennomsøke, åpne eller lese e-post i arbeidstakers e-postkasse 
a) når det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten,  
b) ved begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e-postkassen medfører grovt brudd på de plikter som 
følger av arbeidsforholdet, eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed.  

 
§9-2 fremhever at arbeidsgivers innsyn i min epostkasse er et unntakstilfelle. Det inntreffer når det 
er nødvendig av hensyn til driften eller andre berettigede interesser eller for det andre at det er 
mistanke om at jeg har brukt eposten til virksomhet som er kriminell eller skadelig for bedriften. Av 
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en eller annen grunn er det dette siste punktet som har fått mesteparten av oppmerksomheten når 
det gjelder ansattes epostkasser. Det meste av juridiske kommentarer og mediainteresse dreier seg 
om dette. Forholdsvis lite krefter er gått med til å undersøke om ‘andre berettigede interesser ved 
virksomheten’ kan ha noe med arkiv å gjøre.  
 
§ 9-3 går jeg ikke gjennom her. Den omhandler prosedyrer ved innsyn og understreker at dette er 
noe som skjer i få tilfeller.  
 

§ 9-4 Sletting mv. ved opphør av arbeidsforholdet 
Når arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstakers e-postkasse mv. avsluttes og innhold som ikke er nødvendig for 
den daglige driften av virksomheten slettes innen rimelig tid. Personopplysningsloven § 28 gjelder tilsvarende. 

 
§ 9-4 sier at arbeidsgiver som hovedregel ikke har anledning til å arkivere ansattes epostkasser etc 
etter de har sluttet. Det er en drastisk bestemmelse. Her er det kun ‘den daglige driften’ som nevnes. 
Ingen hensyn til ‘historisk interesse’ her, nei. Så er der en henvisning til P.oppl.l. §28.  
 

§28 Forbud mot å lagre unødvendige personopplysninger 
Den behandlingsansvarlige skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre 
formålet med behandlingen. Hvis ikke personopplysningene deretter skal oppbevares i henhold til arkivloven eller 
annen lovgivning, skal de slettes. 
Den behandlingsansvarlige kan uten hinder av første ledd lagre personopplysninger for historiske, statistiske eller 
vitenskapelige formål, dersom samfunnets interesse i at opplysningene lagres klart overstiger de ulempene den 
kan medføre for den enkelte. (…) 

 
Denne gir forbud mot å lagre unødvendige personopplysninger. Vi merker oss her for det første at 
epostkassen etc nå helt og fullt er karakterisert som personopplysninger. Men det er faktisk her vi 
finner noen henvisninger til arkivlov og historiske, statistiske eller vitenskapelige formål. Som et 
unntak i en henvisning i et unntak fra en hovedregel som sier sletting. Vi må ganske langt ned! 
 
§9-5 slår fast at det ikke er mulig å avtale seg bort fra disse bestemmelsen til ugunst for arbeidstaker. 
 
JA, DET ER LOVLIG! 
 
Så, ja, det er slik loven er. Personvernaspektet er så viktig at det i det daglige og i all hovedsak 
overskygger overordnede og samfunnsmessige interesser. 
 
Og jeg spør igjen: 
ER DETTE RETT? 
 
Da blir min neste tolkning av spørsmålet om dette er rett slik:  
 
ER DETTE SANT? 
 
Hvordan er virkeligheten? Er dette i overensstemmelse med virkeligheten? Hviler dette på korrekte 
forutsetninger? Er det dekning for så drastiske tiltak? 
 
Hvordan er forholdet mellom privat og saksorientert i epostkassene våre?  
Hvordan brukes epost som saksbehandlerverktøy? 
Hvordan er forholdet mellom epost, journalføring og arkivering?  
Hvordan er forholdet mellom epost av kortsiktig og langsiktig interesse?  
Dette finnes det overraskende lite tall på.  
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I 2012 ble Bergen Byarkiv gitt i oppdrag å foreta en undersøkelse av arkivrelaterte 

problemer vedr epost i Bergen kommune. «Kartlegging og sikring av dokumenter på e-

post, sosiale medier og mobile enheter», ble tittelen. Prosjektet hadde tre deler: 
1. Kartlegge hvor mye saksrettet informasjon som går over e-post, sms og sosiale medier 

(facebook og blogger) og hvor mye av denne informasjonen som går til arkivering.   
2. Vurdere muligheter for å fange opp og bevare saksrettet informasjon som antas går tapt. 

Potensielle muligheter og løsninger er tett knyttet til det utfordringsbildet vi har fått 
gjennom kartleggingen. I tillegg har det vært sentralt å vurdere organisatoriske og tekniske 
begrensninger 

3. Utrede hva som kan gjøres innenfor dagens lovverk. Hovedproblemstillingen innenfor denne 
delen har vært knyttet til eventuelle begrensinger – rettigheter og plikter - som finnes i 
lovverket pr. i dag i forhold til mulige løsninger for hvordan kommunen kan fange opp og 
bevare saksrettet informasjon.  

 
La meg røpe med en gang at rapporten anbefalte Bergen kommune å engasjere seg for å endre 
lovverket. 
 
Jeg kommer ikke til å legge frem hele bredden av undersøkelsen her. Jeg konsentrerer meg om 
forholdet mellom privat og saksrettet epost og karakteristika ved den saksrettede eposten. Jeg går 
også litt inn i de juridiske problemstillingene.  
 
Kartleggingen ble gjennomført i en 10-dagers periode i desember 2012. Vi valgte 10 dager o gikke en 
uke fordi vi ville se hvordan helgen slo ut mht forekomster. Vi har tall for dette, men har ikke brukt 
dem videre i undersøkelsen. Men ja, det kommer arbeidsrelatert epost i helgene. (Og min personlige 
teori er at tallene for dette vil være større i 2016 enn i 2012.) 
 
 (Åtte enheter har inngått i tellingen: 

 Byrådsavdelingen for sosial, bolig og områdesatsning, nivå 1 
 Byrådsavdelingen for byutvikling, klima og miljø, nivå 1.  
 Kontor for skjenkesaker 
 Bergen brannvesen 
 Rothaugen skole 
 Åstveit sykehjem 

 Bergen Byarkiv 
 Etat for Byggesak og private planer) 

 

Førende for valg av enheter har vært: 

 Alle byrådsavdelinger er representert.  

 En enhet med beredskapsfunksjon. Prosjektet har antatt at mobile enheter er viktige  
i beredskapsøyemed.  

 Enhet innenfor helse, omsorg og sosialsektoren. Sektoren har egen bransjenorm ift. 
informasjonssikkerhet, i tillegg til at mobile enheter er i bruk i deler av sektoren. 

 Enheter hvor det er målsetning om fullelektronisk virksomhet. 

 Ønske om å dekke flere organisasjonsnivå i kommunen.   
 

Antall respondenter som har inngått i tellingen er 86.  Av disse svarte 46. 10 ledere og 35 ansatte.  

Ingen fra politisk ledelse svarte (0 av 4 mulige). 
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I brukerundersøkelsen har vi fokusert på arbeidsrettet informasjon. Dette har vært definert som:  

”… informasjon/dokumenter som gjelder ansvarsområdet eller virksomheten til Bergen 

kommune, uansett hvilke form dokumentet kommer i, som brev, e-poster, sms’er og andre 

medier som for eksempel lydfiler og Twitter. Arbeidsrettet post kan være av kortvarig eller 

langvarig verdi. Informasjon/dokumenter i forbindelse med verv en har med utgangspunkt i 

arbeidet i kommunen, for eksempel verneombud og verv i faglige 

sammenslutninger/komiteer og utvalg, er å anse som arbeidsrettet i denne sammenhengen. 

Det innebærer at informasjon / dokumenter som ikke er spam eller privat, er i denne kontekst 

å forstå som arbeidsrettet.” 

 

Her er antall eposter som ble talt og analysert i løpet av 10 dager. I alt over 12.000 inn og utgående 

eposter. Av dem var over 9.000 arbeidsrelaterte. Under 1000 var private.  

    Leder    Ansatt   Postmottak 
 Hva er den totale e-
postmengden i perioden? 
 

3711 7928 561 

Hva er den totale e-postmengden fordelt på:  
Spam 169 426 123  
Privat 238 719 7  
Arbeidsrettet informasjon 2982 6100 430 

 

La oss bryte dette ned på enkeltpersoner, ledere, ansatte og meg selv. 
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Kartleggingen  viser at e-post i noe større grad er et arbeidsverktøy for ledere enn for ansatte. Vi kan 
legge til at ledere i større grad mottar e-post direkte fra personer uten for kommunen, men at 
fordelingen mellom spam, privat og arbeidsrettet e-post ikke er vesentlig forskjellig 
 
Av total mottatt e-postmengde, utgjør arbeidsrettet e-post rundt 80 %. Den private andelen ligger 
mellom 6 % (ledere) og 9 % (ansatte).  (Differansen utgjøres av spam o.l.) Dette er et svært viktig 
funn. Etter mitt kjennskap er dette de første – og muligens også de eneste – tall vedr dette som 
baserer seg på registreringer og undersøkelser. 
 
La oss se på denne grafen ovenfor en gang til.  
En av begrunnelsene i personvernlovgivningens behandling av epost ligger i at de røde kolonnene er 
uhyre mye viktigere enn de grønne. Det er det private mot det samfunnsmessige. Er det rett at det 
private skal telle mer enn 10 ganger så mye som offentliges interesser?  
 
Det kommer vel an på innholdet i den arbeidsrettede eposten, vil du kanskje si. La oss se litt 
nærmere på dette.  
 
I de følgende oversiktene er svaralternativene ikke gjensidig utelukkende. Det er derfor risikabelt å 

summere og regne prosenter. Vi gjør det likevel i dette tilfellet, fordi vi da kan vise maksverdier.  

 

En ofte hørt innvending når vi berører arkivverdien av epost er at så mye av den kun er informasjon av 

kortvarig interesse. Hva sier undersøkelsen vår om dette? Fordelingen av arbeidsrelaterte eposter av 

kortvarig interesse ser slik ut: 

 

Eposter av kortsiktig interesse       

  leder ansatt postmottak 

Arbeidsrettet informasjon 2982 6100 430 

- er informasjonsbrev, nyhetsbrev og 
lignende som ikke vil bli fulgt opp 

507 1084 64 

- er praktisk møteinformasjon, "ring 
meg"meldinger, purringer, 
fraværsmeldinger, beskjeder av kortvarig 
interesse 

858 1195 57 

- er møteinnkallinger, møtereferat til 
orientering der møtet er dokumentert i 
BKSAK 

116 251   

Sum disse gruppene 1481 2530 121 

Prosent av total arbeidsrettet 0,50 0,41 0,28 

 

Summer og prosenter er her maksverdier. På denne bakgrunn er det neppe dristig å observere at  
minst 60% av den arbeidsrelaterte eposten har interesse ut over det kortvarige. Minst 60%  er 
relevant som saksbehandling eller dokumentasjon. 

 

 

 

For å lage noen knagger å henge dette på ba vi om at talte opp eposter som 
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- ‘medfører at du må gjøre noe (besvare, kjøpe inn, søke etc.)’.  
- ‘bekrefter økonomiske transaksjoner eller forpliktelser  
- ‘dokumenterer avtaler, store og små 
- ‘er ledd i kontrollfunksjoner (økonomisk rapportering, internkontroll) 
- ‘Ber om en faglig avgjørelse eller gir en faglig avgjørelse’ 
- ‘Er ledd i en faglig diskusjon, utvikling av et dokument, en policy el lign’ 
- ‘Beskjeder med dokumentasjonsverdi’ 
- ‘Inngår i intern rådslagning i enheten din’ 

 
Igjen har det vært mulig å krysse av for flere svar.  
 
La oss se på noen av resultatene. 
 

Epost i saksbehandling:

Noen kategorier: inng utg inng utg inng utg sum pr.person

medfører at du eller andre må/bør gjøre noe 

(besvare, kjøpe inn, søke etc) 438 245 687 372 72 25 1839 40,0

bekrefter økonomiske transaksjoner eller 

forpliktelser 42 12 82 34 4 1 175 3,8

dokumenterer avtaler, store og små (unntatt 

møteavtaler) 38 13 110 53 2 3 219 4,8

85 13 109 52 0 1 260 5,7

ber om en faglig avgjørelse eller gir en faglig 

avgjørelse 181 106 194 185 34 22 722 15,7

er ledd i en faglig diskusjon, utv ikling av  et 

dokument, en policy  el.lign. 346 61 341 194 54 10 1006 21,9

er beskjeder med ny ttig og bevaringsverdig 

informasjon som du må ta vare på
51 13 217 139 26 11 457 9,9

inngår i intern rådslagning innad i enheten din 365 217 269 185 1 4 1041 22,6

Max sum (fler enn ett valg er mulig) 1546 680 2009 1214 193 77 5719 124,3

er ledd i kontrollfunksjoner (økonomisk 

rapportering, internkontroll osv)

ledere ansatte postmottak

 
 
Den største gruppen utgjøres av eposter som fører til at du eller andre må gjøre noe. Til sammen 
1839 i perioden, eller 40 slike eposter pr person i løpet av perioden.  
 
En annen interessant gruppe er eposter som ber om eller gir en faglig avgjørelse, En forholdsvis 
viktigere gruppe hos ledere enn hos andre ansatte.  
 
Eposter som er ledd i en faglig diskusjon, policyutforming eller ledd i en intern rådslagning er to store 
grupper som kanskje må sees i sammenheng. I så fall er den på størrelse med den første vi nevnte, ca 
40 pr snute i løpet av perioden.  
 
Undersøkelsen går videre til å vurdere arkivverdighet, journalplikt og oppfølging av dette i praksis. 
Dette er viktige tema, men vi skal ikke forfølge dem her. Vi skal kun røpe at en svært liten del av det 
journalpliktige ble journalført 
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Videresending til arkiv fra personlige eposter
ledere ansatte postmottak

 Antall e-poster til deg nevnt ovenfor 

som er v ideresendt arkivet/er arkivert
45 163 188

Antall e-poster til deg nevnt ovenfor 

som burde vært v ideresendt arkivet
26 85 1

 Antall e-poster fra deg nevnt ovenfor 

som er v ideresendt arkivet/er arkivert
23 142 3

Antall e-poster fra deg nevnt ovenfor 

som burde vært v ideresendt arkivet / 

arkivert

17 37 5

 
 
Vi ser at tallene er vesentlig lavere enn de vi har vist tidligere. 
 
Det er ingen bombe. Slik er det hos alle dere, ja i hele offentlig sektor. 
Men vi så at det ble belastende for ledelsen i Bergen kommune å få slike opplysninger i fanget. 
Derfor tok det sin tid før rapporten ble behandlet i byrådet. Det skjedde først i juni 2015.  Men det 
tjener ledelsen i Bergen kommune til ære at den selv tok opp dette sakskomplekset som satte lyset 
på feil i egen organisasjon.  
 
I dette foredraget skal jeg kun konsentrere meg om å slå fast følgende oppsummeringsvis: 
 

 Under 10% av eposten inn og ut av personlige epostkasser kan karakteriseres som personlig 
eller privat. 

 

 Mellom 70 og 80 prosent av den totale epostmengden har arbeidsrelatert.  
 

 Ca 2/3 av den arbeidsrelatert eposten har betydning som saksbehandling eller 
dokumentasjon.  

 
At disse store mengdene med saksrelatert epost ikke har fått tilfredsstillende journalmessige 
konsekvenser lar jeg ligge i denne omgang.  
  
Det mest interessante funnet for meg er at personvernlovgivningens strenge krav baserer seg på 
hensynet til under 10% av epostmengden.  
Eller at hensynet til en forsvarlig håndtering av de 80% som er vital offentlig informasjon for stat, 
kommune og fylkeskommune må vike for at offentlig ansatte skal kunne benytte offentlige 
kommunikasjonssystemer til private formål uhindret.   
 
ER DETTE RETT? 
  
Vi har slått fast at det lovlig. Undersøkelsen jeg har referert til viser at dersom lovreglene vedr dette 
forutsettes å hvile på at det private innehar en betydelig del av ansattes epostkasser, så hviler dette 
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på et sviktende grunnlag. Dersom det er dette som er beskyttelsesbehovet, så er tiltakene utover 
enhver fornuftig proporsjon. Det er å skyte spurv med kanoner.  
 
Men så er ikke dette hele bildet. Personopplysningsforskriftens bestemmelser hviler på den 
forutsetning at ALT i den ansattes epostkasse er persondata. Altså alt i min epostkasse er persondata. 
Begrunnelsen her må være at siden jeg er involvert i disse vurderingene, avgjørelsene og 
handlingene, så har de fått mitt stempel, mitt fingeravtrykk på seg. Og vernet av dette er altså så 
viktig at det går foran hensynet til den instans som har gitt meg disse oppgavene, disse fullmaktene, 
disse ressursene, disse redskapene og lønnet meg for å utføre dem.  
 
Jeg har vist i en tabell en del av de kategorier disse arbeidsrelaterte epostene kommer inn under. Og 
jeg stiller meg totalt uforstående til at mine arbeidsrelaterte mottatte eposter og mine 
arbeidsrelaterte ytringer pr epost skulle ha et slikt beskyttelsesbehov utfra min person at ikke mine 
foresatte når som helst skulle kunne gå inn og sjekke dem. Om jeg ikke er i stand til å skjøtte min 
jobb slik at dette er mulig, så er jeg ikke rett mann i jobben.  
 
Så svaret på mitt andre spørsmål blir 
NEI, DETTE ER IKKE RETT!: 
Nei, lovreglene har ikke rot i virkeligheten, men i et vrengebilde av den. 
 
Så da er spørsmålet for tredje gang:  
ER DETTE RETT? 
 
Og nå i betydningen 
ER DET MORALSK RIKTIG? 
 
Da er jeg over på tredje del. Dog en liten omvei dit. 
 
Jeg fokuserer i dette foredraget på eiendomsretten til dokumenter i ansattes epostkasse og 
filområder. Det som etter loven er mine dokumenter, eller dokumenter under min kontroll. Jeg 
snakker om epost av enkelhets grunn nå, men det angår også ansattes jobbrelaterte bruk av sms, 
arbeidsportaler, facebook, flickr, samt sikkert en mengde applikasjoner og plattformer jeg ikke 
kjenner.  
 
Jeg gjør dette fordi det er dette spørsmålet som etter mitt skjønn er det viktigste i 
epostproblematikken.  
 
Det er her nøkkelen til løsning ligger. 
 
Epostproblemet er vår tids største arkivproblem. Store og viktige dokumentmengder er de siste 20 
årene blitt unndratt journalføring og arkivering. I noen tilfeller finnes de fremdeles i ansattes 
personlige filkataloger (f.eks. i mine), i andre tilfeller er de slettet for alltid (som for de fleste ansatte 
som er sluttet, 6 måneder etter avslutning). Det er ikke en dristig påstand at det aller meste av 
arbeidsrettet epost de siste 20 år er allerede gått tapt. 
 
De rene tall forteller oss at mengden av dokumenter utenfor våre planmessige og standardiserte 
arkivsystemer er langt større enn det som er innenfor. En trøst kan vel være at vi kan regne med at 
sluttprodukter og formelt viktige dokumenter har funnet veien til saks- og arkivsystemet. Men mye 
av premissene, svært mye av middels viktige saker og sikkert nok en del pinlige og ubehagelige saker 
finnes ikke der. 
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Epostproblemet er et mengdemessig dokumentasjonsproblem og et demokratisk underskudd. 
Hvordan er reaksjonene på dette? 
 
Styresmaktene ignorerer det. 
 
Pressen fokuserer på saftige enkeltsaker der profilerte personer ‘bryter loven’ gjennom å holde unna 
epost fra journalisering eller innsyn:  
Hillary Clinton, Audun Lysbakken,  
 

 
 
Anne-Grethe Strøm Erichsen, ordføreren i Kristiansund og flere andre. Uten å bry seg om at vi alle 
bryter loven daglig mht dette. 
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Ironisk nok var oppslaget om vår rapport ikke bare at ‘kommunen bryter loven’ . Men det ble til og 
med presentert som en avsløring! Vår egen rapport! Gammelt nytt. Talentløst nok hadde ikke 
journalisten greidd (eller vært interessert i ) det som virkelig var nytt i rapporten.  
 
Eller så fokuserer media på arbeidsgivere som tar seg inn i ansattes epostkasser. 

4  
Vi ser at vinklingen er personifisering og privatisering av jobbrelatert epost. 
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 Snoking er begrepet som brukes, enten det er urettmessig eller ikke. Kommunal- og 

moderniseringsmininster Jan Tore Sanner har til og med prestert å bruke begrepet ‘snoking i 

offentlig register’ 
 
Fagmiljøene innenfor arkiv, IKT og forvaltning prøver så godt de kan å bringe større epostmengder 
inn til journalisering. Dokumentfangst er tidens ord. Og løsningene har mye godt i seg_ 
 

- Forenkling av mekanismer for å knytte enkelt-eposter til journalposter 
- La all ekstern epost (inn- og utgående) gå med kopi til arkivet (Tysnes kommune) 
- La byrådene operere med to epostkasser, en knyttet til det kommunale vervet og en knyttet 

til den personlige og partipolitiske sfæren (Bergen) 
- Forskjellige varianter av obligatoriske meldinger i bunnen av epostmeldingene, som f.eks 

denne:  
o Bergen kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også e-post, i samsvar med bestemmelsene i 

offentlighetsloven og arkivlovgivning. Det betyr at inngående og utgående e-post kan bli gjenstand for offentlig 
innsyn dersom det er saksrelatert eller har verdi som dokumentasjon 

 

Fellestrekket ved disse tiltakene dersom de lykkes er at de vil overføre flere eposter til postmottak og 
sentralarkiver. Så spørs det om kommunestyrer og andre beslutningstakere er villig til å øke 
bemanningen ved disse registreringsstedene tilstrekkelig til å ta unna økningen. Min pessimistiske 
spådom er at dette ikke vil være tilstrekkelig. Det vil ikke bli bevilget nok kroner til å ta unna 
økningen, og økningen vil uansett ikke bli stor nok.  
 
Også andre typer metoder forsøkes: 

- Å dirigere trafikken via elektroniske skjema som publikum fyller ut selv i stedet for epost. Kan 
viderebehandles automatisk i stedet for manuelt. 

- Det tas også til orde for å redusere mengden av epostkasser som publikum kan benytte for å 
få kontakt med det offentlige. En søker å oppnå de gevinstmulighetene som finnes i en mer 
bevisst og helhetlig kanalstrategi.  

 
Slike og lignende angrepsvinkler kan minimere antallet personlige eposter i fremtiden, men kan ikke 
gjøre noe med de som allerede er skapt og ligger uarkivert. 20 års produksjon.  
 
Vi har et mengdemessig problem som også er et strukturelt problem. Vi prøver å løse med manuelle 
metoder et problem som krever automatiserte løsninger. Det må mislykkes. 
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Det er min faglige oppfatning at epostproblemet ikke lar seg løse innenfor de strukturelle rammer 
som gis i dag, uansett hvor mange moralprekener og opplæring som gis. Den ressursinnsats som skal 
til for at arkivarer og saksbehandlere selv skal manuelt få epostene overført og registrert i 
eksisterende systemer er det ingen ansvarlig politiker som vil tildele. En løsning av dette problemet 
lar seg kun gjøre gjennom teknologi som automatiserer datafangsten og etablerer nye 
arkivstrukturer og søkeverktøy for å finne dem igjen. Det som kalles ‘hvelv-løsninger’ er en versjon av 
dette.  
 
Dette krever en uhindret tilgang til den jobbrelaterte delen av ansattes epostkasser. Men der 
kommer personvernlovgivningen i veien, som vi har sett. Derfor er eiendomsretten til disse filene av 
stor betydning.  
 
Betingelsen for å kunne bruke slike løsninger er strukturelle endringer: Endringer i Arkivlovverk og 
Personopplysningslovverk som gjør slike grep mulig. Og det er her ikke snakk om inngrep i 
privatsfæren. Det er snakk om at det offentlige gjenetablerer og håndhever råderett over sine egne 
dokumenter.  
 
Så for siste gang spør jeg: 
ER DETTE RETT? 
ER DETTE MORASK RIKTIG? 
 
Nei, det er ikke riktig.  
 
I dagligtale snakker vi om ‘lov og rett’. 
Lovgivningen omkring ansattes epostkasser er lov, men den er ikke rett! Det er den bakvendte 
verden! 
 
Så da er jeg tilbake til mitt innledende spørsmål: Når skal det offentlige gjenerobre eiendomsretten 
til sin egen dokumentasjon?  
 
Det kan vel ikke være tvil om at det her dreier seg om offentlig dokumentasjon? Med offentlig 
myndighet og finansiering, med lovhjemmel og arkivplikt. Dette er det offentliges egen 
dokumentasjon. Vår – norske borgeres - felles dokumentasjon. 
 
Eiendomsrett? Hvem eier denne dokumentasjonen? Det sier personopplysningsforskriften ingenting 
om, men den gir den ansatte nesten full råderett over den. Kan man si at det offentlige eier noe det 
ikke har full råderett over, f.eks. gjennom arkivering? Tvilsomt. 
 
Dette er en ny situasjon, den hører til den teknologiske utviklingen med epost, sms osv. Det 
offentlige har hatt eiendomsrett til arbeidsrelatert informasjon tidligere. Den må gjenerobres. Ja. Jeg 
bruker bevisst et militært uttrykk. For dette vil møte motstand. Temperaturen vil bli høy. 
Personverninteressene kommer til å gå i strupen på oss. Men denne skansen må de oppgi. 
 
Når skal dette skje? 
 
Det MÅ skje NÅ. 
 
Det må skje i flukt med revideringen av arkivlovgivningen og med oppfølgingen av regjeringens 
digitaliseringsmelding der det påpekes at lovmessige hindre for en digital kontakt mellom det 
offentlige og borgerne må søkes eliminert. 
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Riksarkivaren har skaffet seg nok medieoppmerksomhet til at utspill rundt dette ikke vil gå upåaktet 
hen. Dette er en god sak å markere Riksarkivets nye prioritering av samfunnsmessige interesser og 
digital kommunikasjon og dokumentasjon. 
 

• Ny arkivlov må slå fast det offentliges eierskap til ansattes epostkasser ol. Og pålegge 
arbeidsgiver en sikker mulighet for ansattes egen arkivering av privat epost. 

• Personopplysningsforskriftens kap 9 må skrives om. 
 
På Highgate kirkegård i London ligger Karl Marx begravet. På den store gravsteinen står hans kanskje 
mest kjente sitat: 
 
 «Hittil har filosofene bare fortolket verden forskjellig. Det det kommer an på er å forandre den.» 

– (Karl Marx: 11. tese om Feuerbach) 
 
 
Juristene kan fortolke arkivlov og personopplysningslov så mye de vil. Situasjonen blir ikke bedre av 
det. Disse lovene må endres! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Post scriptum: 
Noen minutter etter at jeg hadde holdt mitt foredrag kom den amerikanske arkivaren Arian D. 
Ravanbakhsh og presenterte NARAs Capstone policy for dokumentasjon av det offentliges eposter. 
De har trukket samme konklusjon som meg, at individuell behandling av hver enkelt epost er 
urealistsk ressurskrevende og vil aldri kunne la seg gjennomføre. Konklusjonen er at personlige 
epostkasser må bevares i sin helhet eller ikke i det hele tatt. All or Nothing! Hovedtanken er å 
identifisere epost i epostkassene til ledere og visse nøkkelpersoner som permanent bevaringsverdige, 
og bevare dem i sin helhet (etter at privat post er skilt ut). Andres postkasser kan bevares for et 
definert antall år, etter viktighet. Jeg vil undersøke dette nøyere, men umiddelbart virker dette som 
en fruktbar tilnærming. Kanskje det er veien å gå! 
 
 
 
 
 
Lenker til dokumentene: 
Byrådet Sak 1230/2015,  25.06.2015 
 

 - Elektroniske medier: Kartlegging og sikring av dokumenter på e-post, sosiale medier og mobile enheter  

http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2015/BR2/2015293985-

5285983.pdf 

 

http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2015/BR2/2015293985-5285983.pdf
http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2015/BR2/2015293985-5285983.pdf
http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2015/BR2/2015293985-5285983.pdf
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- Innstilling/vedtak  

http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2015/BR2/2015322661-

5327227.pdf 

 

 

 

Vedlegg:  

- Fagnotat fra byarkivaren 07.06.2015.  

http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/0/VEDLEGG/2015293985-

5296277.pdf 

 

- Prosjektrapport: Kartlegging og sikring av dokumenter på e-post, sosiale medier og mobile enheter  

http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/0/VEDLEGG/2015293985-

5285977.pdf 

 

- Prosjektrapportens vedlegg 1: Resultat (og skjema) fra telling / registrering  

http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/0/VEDLEGG/2015293985-

5285978.pdf 

- Prosjektrapportens vedlegg 2: Resultat fra brukerundersøkelse  

http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/0/VEDLEGG/2015293985-

5285979.pdf 

- Prosjektrapportens vedlegg 3: Retningslinjer for e-post i Bergen kommune  

http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/0/VEDLEGG/2015293985-

5285980.pdf 

- Prosjektrapportens vedlegg 4: Retningslinjer for sosiale medier i Bergen kommune  

http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/0/VEDLEGG/2015293985-

5285981.pdf 
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