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Høring om utkast til fly personopplysniflgslov - gjennomføring av
persoflverflforordniflgefl i norsk rett

Vi viser til utkast til fly personopplysningslov som Justis- og
beredskapsdepartementet bar sendt p høring.

Gassco AS er ikke høringsinstans, men ønsker likevei kommentere forsiaget
til nye bestemmelser om arbeidsgivers innsyn I e-postkasse my.

Forsiaget innebrer at de srnorske reglene om innsyn i arbeidstakers
epostkasse I gjeldende personopplysningsforskrift kapittel 9 foresIs
videreført, med enkeite justeringer, I egne bestemmeiser om arbeidsgivers
innsyn I e-postkasse.

Etter vr vurdering anerkjenner verken dagens regler eller forsiaget hvordan
e-post rent faktisk fungerer og benyttes i nringslivet og arbeidsiivet. For
mange virksomheter og arbeidstakere bar e-post I stor grad overtatt for
oversendelse per post, I tillegg tIl at den enkeltes e-post konto I stor
utstrekning benyttes som et arkiv. Det vii for mange vre uforhoidsmessig
krevende arkivere e-post I virksomhetens arkivsystem. Mange virksomheter
bar belier ikke arkivsystem som tiirettelegger for arkivering av e-post.

Spesielt regiene om sietting I forbindelse med at ansatte slutter reiser
utfordringer.

I praksis lar det seg sjelden gjennomføre at ansatte som skai slutte
gjennomgr og overieverer aile virksomhetsrelaterte e-poster før
arbeidsforholdet opphører. Det føiger av gjeidende personopplysningsforskrift
§ 9-4 første punktum at

<<Nr arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstakers e-postkasse my.
avsiuttes og innhold som ikke er nødvendig for den daglige driften av
virksomheten slettes innen rimelig tid.>>

Denne bestemmelsen foresls videreført for s vidt gjeider e-postkonto og
arbeidstakers personlige omrde I virksomhetens datanettverk og annet
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elektronisk utstyt, jf. forsiaget § 4. Nr det gjeider aktivitetsiogger omfattes
dette ikke av siettepiikten I forsiaget § 4.

Gjeldende personoppiysningsforskrift § 9-4 og forsiaget til nye bestemmelset
§ 4 innebrer at opplysninger i arbeidstakers e-post konto, som ikke er av
betydning for virksomheten daglige drift, m siettes innen rimelig tid etter
arbeidsforholdets opphør. Dette betyr at virksomhetskritisk informasjon som
ikke har betydning for den daglige driften kan g tapt. Dette kan for eksempel
gjeide korrespondanse knyttet til sentrale avtaier I virksomheten, som ikke
har med den daglige driften gjøre. Dersom det p et senere tidspunkt
oppstr en tvist knyttet til avtalen vii korrespondanse I tiiknytning til
inngeIse og praktisering av avtalen vre av stor betydning. Dersom
arbeidstaker ikke har sørget for overievere elier arkivere e-postene før
vedkommende sluttet, vii denne korrespondansen kunne vre tapt for
virksomheten.

Vi er derfor av den oppfatning at regiene bør pne opp for at ogs annen
virksomhetskritisk informasjon knyttet tii avtaier og lignende kan behoides av
virksomheten, for eksempei ved at bestemmeisen i § 4 andre iedd
omformuieres som føiger:

<<Oppiysninger nevnt i § 1 første iedd bokstav a og b som ikke er
nødvendig for den daglige driften av virksomheten eller andre
berettiqede interesser ved virksomheten, som for eksempei
korrespondanse knyttet til virksomhetens avtaier o.l., skai siettes innen
rimelig tid etter arbeidsforhoidets opphør.>>

Vi mener videre at det er uheldig at forsiaget ikke pner opp for at det kan
inngs avtaie som fraviker bestemmeisene tii ugunst for arbeidstaker.

Vi er enig at det ved etabiering av arbeidsforhoidet og tii dels ogs under
arbeidsforhoidet er en asymmetri i maktbaiansen meilom arbeidsgiver og
arbeidstaker som kan tiisi behov for beskytteise for arbeidstakeren mot bli
<<ptvunget>> en avtaie. Dette hensynet er imidlertid ikke tiistede, eiier er I
hvert faii betydeiig mindre tungtveiende, nr den ansatte har sagt opp og skai
siutte. Det er nettopp i en siik situasjon behovet for etabiere en avtale er
størst, for sikre at virksomhetskritisk informasjon blir bevart.

Med venniig hiisen
Gassco AS

Eiisabeth Børgesen Mo
Advokat
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