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FORORD

Det er ikke så enkelt å fi nne en klar sammenheng mellom de avhandlinger som 
utgjør denne første utgaven av Zeblex, annet enn at det er tre studentavhandlin-
ger skrevet ved SERI, innlevert høsten 2006. Men det er sammenheng god nok.

To av arbeidene behandler på hver sin måte hvordan teknologien utfordrer 
etablerte juridiske konsepter. Begge berører grensene for hva som kan anses for 
privat i nettverkssamfunnet. 

Ida Otterstad skriver om fi ldeling og privat kopiering. Det er som hoved-
regel tillatt å fremstille eksemplar av opphavsrettslige vernede verk til privat 
bruk, for eksempel ved at man låner en CD og lager en kopi. Men grensen for 
det private utfordres når man enkelt kan stille sin musikksamling til disposi-
sjon for ”noen tusen av sine nærmeste venner”. Mye – sannsynligvis det meste 
– av det som skjer i de såkalte fi ldelingsnettverkene er klart ulovlig. Men det er 
gråsoner som diskuteres i avhandlingen.

Cecilie Wille Søvik skriver om kontroll av ansattes e-post. Her utfordres 
grensen for det private ved at en e-postkonto hos arbeidsgiver også brukes til 
privat kommunikasjon. Når e-post sendes til eller fra en adresse som ansatt@
arbeidsgiver.no¸ da kan man se om dette er arbeidsgiver ved den ansatte, el-
ler privat til den ansatte sendt til eller fra jobbadresse. Mens man i forhold til 
fi ldeling vil anføre ”privat” til støtte for å kunne bevege seg ut i det offentlige 
uten hinder av enerettene, blir det i forhold til e-post et spørsmål om man kan 
anføre ”privat” til støtte for å nekte innsyn i det som en arbeidsgiver vil kunne 
hevde hører til virksomheten.

René Stub-Christiansen skriver om NorCERT. Dette er Norwegian 
Computer Emergency Response Team, som er en enhet hos direktoratet 
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. I avhandlingen sammenlignes dette med et 
brannvesen, og de rykker ut ved alvorlige dataangrep. Vi har nylig kunnet lese 
om dataangrep mot Estland, som har gitt eksempel på dataangrep som er langt 
mer praktisk enn vi setter pris på. Men det understreker temaets betydning. I 
avhandlingen drøftes NortCERTs oppgaver, organisering og kompetanse, med 
særlig vekt på prosedyrer.



Om noen skulle lure på hvorfor samlingen har fått navnet Zeblex, så er 
forklaringen slik: Da Institutt for rettsinformatikk ble til Senter for rettsin-
formatikk ble sebraen valgt som senterets totemdyr. Det er, som Jon Bing har 
uttrykt det, et dyr som komme ferdig strekkodet fra naturens hånd og derfor 
et naturlig valg når man arbeider med informasjonsteknologi. Og da burde 
resten gi seg selv.

Oslo juni 2007

Olav Torvund
Senterleder
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1 INNLEDNING

1.1 Tema og problemstilling 

Etter lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 
er utgangspunktet at opphavsmannen har en enerett til utnyttelse av sitt verk på 
bekostning av samfunnets rett til utnyttelse, jf. § 2 første ledd. Denne eneretten 
kan imidlertid avgrenses på fl ere måter. En måte den er søkt avgrenset på, er ved 
retten til eksemplarfremstilling til privat bruk. Denne bestemmelsen er gitt for å 
medvirke til en rimelig balanse mellom opphavsmannen og samfunnet.

Med det moderne digitale samfunn møter opphavsretten en rekke nye ut-
fordringer. Utfordringene er ikke bare av juridisk karakter, men handler også 
om hvordan opphavsretten kan fungere sammen med den nye teknologien, 
som i sterk grad medvirker til at privat kopiering øker til fortrengning av opp-
havsmannens enerett. Utnyttelsen av en slik kopiering bidrar til at den rimelige 
balansen forrykkes. 

Oppgaven består av tre hoveddeler, en teknisk (kapittel 2), en juridisk (ka-
pittel 3) og en rettspolitisk (kapittel 4). 

I kapittel 2 beskriver jeg hva fi ldeling innebærer. Fildeling er i seg selv ikke 
ulovlig. Problemet oppstår først når det materialet som fi ldeles er opphavs-
rettslig beskyttet og man ikke har en lovhjemlet tillatelse til å fi ldele eller man-
gler samtykke fra opphavsmannen. Bakgrunnen for at jeg skriver om fi lde-
lingsnettverk, skyldes at disse nettverkene i utstrakt omfang brukes til deling 
av opphavsrettslig beskyttet materiale. Her behandles tre utvalgte fi ldelings-
nettverk, gamle Napster, Gnutella og BitTorrent. Jeg har valgt å skrive om 
disse tre, siden Napster var det første store peer-to-peer (P2P) nettverket som 
la grunnlaget for de resterende nettverkene, og både Gnutella og BitTorrent er 
svært populære nettverk som er basert på nyskapende teknologi. Blant annet 
ved bruk av diagram, søker jeg å illustrere særegenheter ved de ulike nettver-
kene. Jeg skylder vitenskapelig assistent, Ole Christian Rynning, ved Senter for 
Rettsinformatikk, en stor takk for at han har hjulpet meg med å illustrere mine 
skrevne eksempler i grafi sk form.

Kapittel utgjør hoveddelen av oppgaven. Åndsverkloven er komplisert, og 
det kan derfor ikke forventes at en vanlig borger uten juridisk kompetanse 
skal ha særlig innsikt i dette spesialiserte regelverket. Loven er i tillegg endret 
en rekke ganger, senest ved lov av 17.juni 2005 nr. 97 (i kraft 1.juli 2005). 



14 Tre avhandlinger om fi ldeling, IT-sikkerhet og e-postkontroll

En av endringene som da ble foretatt var at det ble innført krav om lovlig 
kopieringsgrunnlag som vilkår for kopiering til privat bruk. I denne oppgaven 
søker jeg å tydeliggjøre hva denne lovendringen innebærer for brukere av fi lde-
lingsnettverk. Samtidig vil jeg se på problemstillinger som eventuelt reiser seg 
i forbindelse med lovendringen.

En problemstilling er å klargjøre hva et såkalt lovlig kopieringsgrunnlag 
innebærer for brukere av fi ldelingsnettverk. I forlengelsen av denne problem-
stillingen må man se på kravet til samtykke fra opphavsmannen og brukernes 
aktsomhet med hensyn til dette. En annen problemstilling er hvor langt kravet 
til lovlig kopieringsgrunnlag strekker seg, herunder om den begrenser kopi-
ering til privat bruk og om den i tillegg begrenser muligheten til å lytte til fi ler 
(uten å laste ned). 

I kapittel 4 foretar jeg en rettspolitisk vurdering av regelen om lovlig ko-
pieringsgrunnlag. Jeg tar for meg ”dragkampen” mellom musikkbransjen og 
den tekniske utviklingen, samt prøver å belyse hvorfor folk fi ldeler og om slik 
fi ldeling eventuelt har noen innvirkning på platesalget. 

1.2 Aktualitet

Debatten rundt privat kopiering har fått ny aktualitet og nærmest eksplo-
dert ettersom teknologiske nyskapninger har gjort det svært enkelt og billig 
å ta nærmest perfekte kopier.1 Risikoen for at åndsverk tilgjengliggjøres for 
allmennheten eller kopieres uten opphavsmannens samtykke, er derfor langt 
større i dag enn den var tidligere. En slik utnyttelse av teknologien skaper be-
hov for justering av den opphavsrettslige beskyttelse.2 

Ved implementeringen av Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2001/29 av 
22. mai 20013 (Opphavsrettsdirektivet) om harmonisering av visse aspekter 
vedrørende opphavsrett og nærstående rettigheter i informasjonssamfunnet, 
har man søkt å komme med løsninger som skal verne opphavsmannen i en 
tid da mye av den private kopieringen skjer digitalt.4 Like fullt peker plate-
selskapene ut ulovlig nedlasting som årsak for at platesalget synker.5 En av 
databransjens mektigste menn, Craig Barret som var toppsjef i Intel i 2003, 

1 Riktignok er fi lene som deles ofte av et annet fi lformat enn originalen. For eksempel brukes 
Mp3 standarden ved deling av musikkfi ler, men selv om dette er et komprimert format er 
lydkvaliteten her tilnærmet lik CD- kvalitet.

2 Schønning, Ophavsretsloven side 72.
3 Direktivet kalles også EUs Copyright Directive (EUCD).
4 Opphavsrettsdirektivet behandles nærmere i kapittel 1.5.
5 http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=158606.
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har sagt at det er en forbrukerrettighet å kunne utveksle musikk og video med 
gode venner over Internett. Han mente også at brukere av fi ldelingsprogram 
som Kazaa og Gnutella slett ikke gjorde noe galt.6 Det er med andre ord sterk 
uenighet mellom aktørene om hva som anses som legitimt eller ikke, og den 
opphetede debatten viser foreløpig ingen tegn til å kjølne. 

1.3 Avgrensning

Jeg er en svært musikkinteressert forbruker, noe som har satt sitt preg på valg 
av tema. Det fi nnes en rekke fremstillinger om fi ldeling av musikk. Det har 
derfor vært nødvendig med en rekke avgrensninger i denne oppgaven, både av 
hensyn til oppgavens nyskapenhet, samt mer praktiske og tidsmessige årsaker. 

Oppgaven behandler fi ldeling av musikk. Det kunne like gjerne vært fi ldeling 
av fi lm eller sågar fi ldeling av rent litterære verk, siden bransjen også på disse 
områdene står ovenfor store utfordringer. Grunnen til at valget falt på musikk, 
skyldes som nevnt egeninteresse, og det faktum at fi ldeling av fi lm og bøker hit-
til ikke har vært ansett som et så stort samfunnsproblem. Å kopiere fi lmer tok 
tidligere svært lang tid. Med tanke på at det nå stadig utvikles bredbånd med 
bedre kvalitet, er det trolig kun et spørsmål om tid før også fi ldeling av fi lm vil 
eksplodere her i Norge.7 Tendensene er der, og vi ser det allerede i andre land.

Ved innføringen av Opphavsrettsdirektivet var det særlig begrensningen 
om at man ikke kunne omgå beskyttelsessystemer (DRM)8, som høstet mest 
storm. Begrensningen ble sett på som så karakteristisk for lovforslaget9at det 
omfattende forslaget gjerne omtales som ”MP3 loven”.10

Jeg har valgt å ikke skrive om DRM, da jeg mener den problemstillingen er 
utførlig behandlet andre steder i litteraturen.11 Det samme gjelder for bruk av 
lenker, selv om også dette er en interessant problemstilling.12 

En annen viktig problemstilling i denne oppgaven er hvorvidt brukeren kan 
stilles til ansvar for å benytte seg av de ulike fi ldelingsprogrammene. Jeg skal 

6 http://pub.tv2.no/dyn-nettavisen/it/?archiveSection=9&archiveItem=249948.
7 http://www.youtube.com/, sist besøkt 26.11.06. Nettsiden Youtube har en videotjeneste, som 

det kan stilles omfattende opphavsrettslige spørsmål ved.
8 Digital Rights Management (DRM) eller Digital rettighetsadministrasjon (DRA). Er en sam-

lebetegnelse for ulike teknologier som har til mål å administrere tilgangen til elektroniske 
utgaver av åndsverk. F. eks kopi- og avspillingssperrer.

9 Ot.prp.nr. 46 (2004-05), Innst.O. nr. 103 (2004-05) og Besl.O.nr. 93 (2004-05).
10 Bing,Mp3 loven.
11 Se om dette Rieber-Mohn, Rettsvern mot omgåelse av DRM-teknologien: En trussel mot 

opphavsretten? og Haugseth, DRM og demokrati.
12 Se mer om dette Udsen og Schovsbo, Ophavsrettens missing link? side 47-65.
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kort se på det strafferettslige ansvaret i forbindelse med brudd på åvl. § 12, 
herunder spørsmålet om det kreves forsett eller uaktsomhet. Jeg vil derimot 
ikke gå inn på reaksjonsspørsmålet (straffeutmåling). Selv om mange deler 
personlige opplysninger over Internett og det i den forbindelse oppstår visse 
interessante personvernsspørsmål, avgrenses det her mot disse.

Oppgavens tema legger opp til en fremstilling av både tekniske og juridis-
ke problemstillinger. Jeg synes imidlertid det er viktig å understreke at denne 
oppgaven er skrevet fra et juridisk synspunkt av en person med juridisk kom-
petanse, ikke teknisk. Den tekniske fremstillingen er begrenset til det som er 
nødvendig for mine formål.

1.4 Terminologi og defi nisjoner

Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket, jf. åvl. § 1 første ledd. 
Det kan være både selve opphavsmannen og den som ved avtale, arv eller 
lignende har ervervet rettighetene til bruk av verket. I denne oppgaven bruker 
jeg både opphavsmann, rettighetshaver og rettighetshaverorganisasjon, om de 
personer som har opphavsrett til et verk. En rettighetshaverorganisasjon er 
for øvrig en organisasjon som representerer opphavsmenn innenfor et bestemt 
område. Det forutsettes videre at musikken som blir fi ldelt oppfyller de krav 
som stilles etter åvl. § 1 andre ledd. For at en frembringelse skal være et ånds-
verk, krever loven at den er preget av et visst minimum av skapende innsats fra 
opphavsmannens side, såkalt verkshøyde. Frembringelsen trenger ikke bare 
være i form av musikk, men gjelder ethvert litterært, vitenskapelig eller kunst-
nerisk menneskeskapt verk.

Klient13– Terminal, arbeidsstasjon eller PC som via et nettverk er koblet 
opp mot en tjener.

Tjener – Engelsk, server. Hovedmaskinen i et nettverk av fl ere datamaski-
ner (klienter).

Protokoll – Et sett av regler og prosedyrer som er brukt til å formulere 
standarder for overføring av informasjon mellom enheter i et nettverk, eller 
mellom en maskin og eksterne enheter tilknyttet maskinen. 

Tracking – Sporfølging.
Åpen kildekode – Engelsk, open source. En generell betegnelse på et data-

program hvor kildekoden er åpent tilgjengelig slik at hvem som helst kostnads-
fritt kan studere kildekoden og eventuelt gjøre endringer i den. Kildekoden 
kan også distribueres videre i sin originalform, eller med endringer. 

13 Alle de tekniske defi nisjonene er hentet fra Lekanger, Mitt dataleksikon.
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1.5 Metode og rettskilder

I det følgende vil jeg kort gjennomgå de mest relevante rettskildene for denne 
oppgaven. Av ressurshensyn fi nner jeg det ikke hensiktsmessig å behandle de 
øvrige rettskildene innledningsvis, men behandler i stedet disse fortløpende i 
den grad det er nødvendig. 

Åndsverkloven har sin bakgrunn i nordisk samarbeid. Den ble blant an-
net vedtatt med det formål å oppnå en så stor grad av nordisk rettsenhet på 
området som mulig.14 Rettsområdet reguleres i Norge i lov om opphavsrett 
til åndsverk av 12. mai 1961 nr. 2 (åndsverkloven). Det er ordlyden i åvl. § 
12 siste ledd som er utgangspunktet for oppgaven. Innholdet av åvl. § 12 må 
presiseres nærmere ved hjelp av de øvrige rettkildene.

Siden lovteksten er noe knapp, er forarbeidene viktige for å forstå bakgrun-
nen for loven. Det fi nnes en rekke forarbeider og utredninger bak dagens ånds-
verklov. Det har i tillegg skjedd en rekke endringer i de faktiske forhold på pri-
vat bruk-bestemmelsen. Disse endringene skyldes i hovedsak den teknologiske 
utviklingen. Forarbeidene til 1961-loven er til en viss grad utdatert i forhold 
til dagens teknologiske realitet. Det får igjen betydning for vekten av de slut-
ninger som kan trekkes ut fra de gamle forarbeidene. Forarbeidene til de siste 
endringene av loven vil derfor få særlig stor betydning i denne oppgaven.

Det foreligger generelt lite norsk rettspraksis på opphavsrettens område, og 
spesielt lite på området tradisjonell opphavsrett og nyere teknologi. Den senere 
tid har vi likevel fått noen avgjørelser som vil bli behandlet under kapittel 3. 
På grunn av at det generelt foreligger lite norsk rettspraksis, men et nært fel-
lesnordisk samarbeid, kan det være aktuelt å trekke inn rettspraksis fra de øv-
rige nordiske landene, dog kun avgjørelser fra landenes øverste domstoler.15 I 
denne avhandlingen vil jeg også vise til noen sentrale amerikanske avgjørelser, 
siden den amerikanske opphavsretten har likeartede hovedregler med den nor-
ske opphavsretten og derfor er nyttig til å illustrere det norske regelverket.

Behandlingen av åndsvekloven § 12 siste ledd må også sees i sammenheng 
med de internasjonale konvensjonene Norge har ratifi sert. Etter åndsverklo-
vens vedtakelse i 1961 har opphavsretten vært preget av harmonisering av re-
gler internasjonalt, og utviklingen har gitt seg utslag i nye og endrede konven-
sjoner.16 Når det gjelder hvilket vern norske eller internasjonale verk skal ha, 

14 Se mer om dette Innst. O.XI (1960-61) s. 2.
15 Wagle, Opphavsrett i en digital verden side 57.
16 Norsk lovkommentar til åndsverkloven.
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er Norge bundet av disse internasjonale konvensjonene.17 Norsk rett må tolkes 
slik at den samsvarer med gjeldende folkerettslige forpliktelser. Dette følger av 
det såkalte presumsjonsprinsippet, som er utviklet gjennom rettspraksis, blant 
annet i Rt. 2000 s. 996 (Bøhlerdommen), Rt. 2000 s. 1811 (Finangersaken) og 
Rt. 2001 s. 1006. 

Presumsjonsprinsippet legger således bånd på Norges rett til å fast-
sette begrensninger i opphavsmannens eneretter. Jeg skal nå raskt vurdere 
kravet om lovlig kopieringsgrunnlag opp mot to internasjonale regelsett, 
Bernkonvensjonen og Opphavsrettsdirektivet. 

De strengeste rammene når det gjelder opphavsretten forelig-
ger i Bernkonvensjonen.18 Denne konvensjonen har sammen med 
Verdenskonvensjonen19, blitt omtalt som opphavsrettens internasjonale 
”grunnlov”.20 Bernkonvensjonen oppstiller de snevreste rammene for hvilke 
avgrensninger av opphavsmannens enerett Norge folkerettslig sett har rett til 
å vedta.21 Konvensjonens hovedprinsipp er et krav om nasjonal behandling. 
Kravet innebærer at borgere fra andre medlemsland skal nyte den samme retts-
beskyttelse som landets egne borgere. 

I konvensjonens artikkel 9 (2) fi nner man den såkalte ”tretrinnstesten”22, 
som regulerer retten til å avgrense opphavsmannens enerett til å reprodusere 
verket. Dersom Norge fastsetter en avgrensning av opphavsmannens eneretter, 
må den altså oppfylle tre vilkår.23 For det første skal den kun gjelde i spesielle 
og avgrensede tilfeller. Den skal heller ikke skade den normale utnyttelse av 
verket. For det tredje skal avgrensningen ikke på urimelig måte tilsidesette 
opphavsmannens legitime interesser.

Tretrinnstesten er i dag en internasjonal ramme for nasjonal handlefrihet 
når det gjelder adgangen til å gjøre unntak fra opphavsmannens enerett. Den 
er altså et prinsipp alle nasjonale unntak skal kunne testes opp mot.24 Norge 
kan med andre ord selv sette grenser for reproduksjonsretten, slik at det ikke 

17 Det følger av Ot.prp.nr.15 (1994-95), side 21 og 22 at: ”Opphavsretten som en subjektiv 
enerett og dens avgrensninger er forankret i internasjonale konvensjoner som setter rammer 
for de lovbestemmelser Norge kan vedta på området”. Se også Schønning, Ophavsretsloven, 
side 501-502.

18 Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk. Den ble undertegnet 9. septem-
ber 1886. Den er revidert en rekke ganger, senest i Paris i 1971. 

19 Verdenskonvensjonen om opphavrett, fra 1952, Norge tilsluttet fra 1963.
20 Wagle, Opphavsrett i en digital verden side 53.
21 Steen, Eksemplarfremstilling side 69.
22 Denne testen er i tillegg brukt i en rekke andre traktater, se mer om dette Ot.prp.nr.46 (2004-

2005) side 29.
23 Norsk oversettelse ved Astri M. Lund av 2004. Se 

http://www.kopinor.no/opphavsrett/bernkonvensjonen/paristeksten 
24 Ot.prp.nr.46 (2004-2005) side 30.
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oppstår noe konkurranseforhold mellom opphavsmannen og brukeren, så-
fremt de ikke strider mot tretrinnstesten. 

Kravet til lovlig kopieringsgrunnlag ble opprinnelig foreslått å gjelde for 
alle avgrensningsbestemmelsene i åndsverklovens § 2.25 Det ble imidlertid kun 
innført som et vilkår for bestemmelsen om kopiering til privat bruk. Kravet har 
med andre ord kun fått anvendelse innenfor et avgrenset område og oppfyller 
dermed tretrinnstestens første vilkår. Kravet bidrar videre til å begrense den mas-
sive kopieringen, som ikke kan anses som en normal utnyttelse av verket i den 
forstand at den klart er i strid med rettighetshavernes legitime interesser, altså er 
vilkår to og tre også oppfylt. Kravet til lovlig kopieringsgrunnlag kan etter min 
mening dermed ikke anses å stride mot tretrinnstesten i Bernkonvensjonen. 

Etter at Norge ble medlem av EØS-avtalen, har vi måttet forholde oss til 
EU-rettslig lovgivning på det opphavsrettslige området. EU har den seneste ti-
den utvist stor aktivitet på opphavsrettsfeltet, og det er vedtatt en rekke direk-
tiver for å harmonisere reglene innenfor det indre marked. Disse direktivene 
er gjort til en del av EØS-avtalen og gjelder dermed også for Norge.26 Et EU-
direktiv setter i første rekke opp rammer for gjennomføring av rettsakten, jf. 
EØS-avtalen art. 7 (b). Opphavsrettsdirektivet er et minimumsdirektiv, i den 
forstand at det er opp til norske myndigheter å anvende et strengere vern for 
rettighetshaverne.27 Hovedmålsettingen til Opphavsrettsdirektivet er å skape 
rettslig klarhet når det gjelder utnyttelse av vernede åndsverk og arbeider i 
digital form.28 Direktivet hjemler mulighet for at de enkelte medlemslandene 
kan fastsette en rekke nasjonale unntak fra enerettene. Spørsmålet om lovlig 
kopieringsgrunnlag reguleres ikke direkte, men ifølge artikkel 5.5 må heller 
ikke disse unntakene stride med tretrinnstesten. Kravet om lovlig kopierings-
grunnlag kan derfor heller ikke anses å stride mot Opphavsrettsdirektivet.

Regelen om lovlig kopieringsgrunnlag er dermed basert på en nasjonal vur-
dering relatert til den teknologiske utviklingen, samt at Norge ønsker å bevare 
nordisk rettsenhet i så stor grad som mulig. Både i Sverige og Danmark ble re-
gelen om lovlig kopieringsgrunnlag innført lenge før Opphavsrettsdirektivet.29 
Lovgiverne har ved fl ere tilfeller understreket ønske om å bevare denne rett-
senheten ved at man er best tjent med å fi nne frem til en likeartet bestemmelse 
for de nordiske landene.30

25 Ot.prp.nr.46 (2004-05) side 30. 
26 Ot.prp.nr.46 (2004-2005) side 8.
27 Dette kommer blant annet til uttrykk i direktivets art. 5.4, hvor det heter at medlemsstatene 

kan fastsette unntak eller avgrensning ”i den utstrekning det er berettiget ut fra formålet”.
28 Ot.prp. nr.46 (2004-2005) side 8.
29 Den danske åndsverkloven fi kk et krav om lovlig kopieringsgrunnlag innført 17.02.02, mens 

Sverige fi kk innført et slikt krav i 01.01.04. 
30 Se mer om dette NOU 1986:18 side 30. 
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På grunn av det nordiske samarbeidet, er også nordisk litteratur relevant 
i denne avhandlingen, i den grad den behandler spørsmål hvor rettsreglene er 
like. Det samme gjelder internasjonal litteratur som beskriver ulike konvensjoner 
Norge er tilsluttet, samt generelle opphavsrettslige spørsmål. Det er ikke skrevet 
mye om hva kravet til lovlig kopieringsgrunnlag innebærer for brukerne. For å 
få en dypere forståelse for denne problemstillingen har jeg vært nødt til å bruke 
en del nettartikler, men understreker at disse artiklene ikke har selvstendig retts-
kildemessig vekt. Avslutningsvis nevner jeg at reelle hensyn har en sentral plass i 
denne avhandlingen, særlig balansering av hensynet til opphavsmannens eneret-
ter i forhold til brukernes interesser (se nærmere kapittel 4.2). 



2 DEN TEKNISKE FREMSTILLINGEN

2.1 Internett

Internett utfordrer på fl ere måter den opphavsrettslige beskyttelse og øker ri-
sikoen for at det skjer krenkelser av opphavsretten. Til forskjell fra de tradi-
sjonelle analoge medier, som radio og TV, gir Internett muligheter for at verk 
digitaliseres. Det innebærer at verk hurtig, billig og uten kvalitetstap kan kopi-
eres og spres til en enorm stor krets av mottakere. I tillegg bidrar den digitale 
teknologi til at verket ikke bare kan kopieres, men også endres og manipuleres 
digitalt. På den måten kan ulike verk helt eller delvis inngå som elementer i et 
nytt verk. De mange fi ldelingstjenestene bidrar i stor grad til de rettsstridige 
kopieringsmuligheter som Internett tilbyr. Det gjør det blant annet vanskelig å 
avgjøre om det overhodet foreligger et opphavsrettslig beskyttet verk, og om 
andres (beskyttede) verk er blitt krenket ved frembringelsen av det nye verket. 
Selve Internettet sin karakter betyr at distribusjon av materiale som krenker 
andres opphavsrett, ikke er bundet til et fysisk medium og kan skje uten bruk 
av mellommenn eller etablering av en organisasjon. Det øker risikoen for kren-
kelser, og gjør det i sakens natur vanskelig å kontrollere og håndheve opphavs-
retten i relasjon til Internett.31

Internett beskrives ofte som anarkistisk.32 Det er fl ere grunner til at mange 
oppfatter Internett som et ”fristed”. Nettstrukturen er uoversiktlig. Det er 
vanskelig å få oversikt over hvem som innehar de ulike rollene. Det fi nnes 
heller ingen overordnet kontrollinstans som kan regulere det som skjer, eller 
som kan pålegges ansvar, og brukere av Internett sitter ofte igjen med inn-
trykk av at handlinger foretatt på nettet ikke kan kontrolleres. På den annen 
side fi nnes det knapt noe sted som er så gjennomregulert som Internett. For 
det første er det klart at den alminnelige lovgivning i det enkelte land også 
omfatter Internett. Her er opphavsretten et godt eksempel. Ved krenkelser av 
opphavsretten på tvers av landegrensene, kan det likevel være vanskelig å av-
gjøre hvilke regler som kommer til anvendelse (se nedenfor i kapittel 3.6.2). 
Denne problemstillingen reguleres i stor grad av internasjonale konvensjoner 
og direktiver, men den reiser like fullt viktige spørsmål som ikke enkelt lar seg 
avgjøre. For det andre er mye av aktiviteten på Internett avtaleregulert. For det 

31 Jakobsen, Lærebog i elektronisk medieret side 26.
32 Se mer om dette Bing, Rettslige konsekvenser av digitalisering side 172-173.
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tredje foreligger det en form for overordnet styring ved at det har blitt oppret-
tet organer med et administrasjons- og ledelsesansvar. 

Til tross for denne gjennomreguleringen fi nnes det likevel smutthull ved 
bruk av Internett. Verket som deles er digitalt, det vil således ikke skje noen 
forfl ytning av verket, men kun en kopiering. Ved for eksempel ulovlig eksem-
plarfremstilling vil det være vanskelig å kontrollere lovligheten av brukerens 
handling, siden det originale eksemplaret vil synes urørt. 

2.2 Peer-to-peer (P2P) fi ldeling

Figur 1
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Figur 2

Peer-to-peer har blitt defi nert av Schoder:

“The term peer-to-peer refers to the concept that in a network of equals (peers) 
using appropriate information and communication systems, two or more 
individuals are able to spontaneously collaborate without necessarily needing 
central coordination (Schoder & Fischbach, 2003). In contrast to client/server 
networks, P2P networks promise improved scalability, lower cost of ownership, 
self-organized and decentralized coordination of previously underused or limited 
resources, greater fault tolerance, and better support for building ad hoc networks. 
In addition, P2P networks provide opportunities for new user scenarios that 
could scarcely be implemented using customary approaches” (Schoder 2005)33

P2P er altså en teknologi som muliggjør datakommunikasjon etter et nettverk-
sprinsipp som kalles for end-to-end eller kant-til-kant mellom to eller fl ere 
aktører på Internett. Det innebærer at kommunikasjonen skjer mellom nodene 
i stedet for i en sentral fi ltjener. Hele ideen med fi ldeling er å knytte alle til et 
nettverk hvor datamaskinene kan kopiere fi ler seg imellom, uavhengig av hvor 
i verden de er plassert. Den personlige datamaskinen som benyttes anses som 
en ”klient” og den datamaskinen der nettstedet er plassert som ”tjeneren” 
(server). I P2P nettverk, i motsetning til i sentraliserte nettverk, er ikke den 
informasjonen som man kan få tilgang til plassert på en sentral tjener. Hver 
datamaskin fungerer med andre ord både som en tjener og en klient. 

33 http://www.idea-group.com/downloads/excerpts/Subramanian01.pdf, under punktet: 
”Introduction”. 
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For å kunne ta del i et fi ldelingsnettverk, må aktøren installere et fi ldelings-
program på sin datamaskin. Dersom aktøren søker en spesiell fi l, vil klien-
ten skanne Internett for å fi nne andre maskiner som bruker samme program. 
Klienten vil deretter gi en liste over hvilke datamaskiner som har de etterspurte 
fi lene.34 Størrelsen på fi ldelingsnettverket varierer konstant ettersom folk logger 
seg på og av. Dette innebærer at dersom aktøren begynner å laste ned en fi l fra 
en klient (forutsatt at det er kun denne ene klienten som har den ønskede fi len) 
som deretter logger seg av nettverket, vil han ikke få fullført nedlastingen.35 

Hver enkelt aktør (Peer36) kan ”oppsøke” andre aktører for å dele fi ler. 
Dette innebærer at likeverdige aktører står for lagringen og hjelper til med 
lokaliseringsarbeidet. For å unngå såkalt snylting (leech), krever enkelte fi lde-
lingstjenester at den som laster ned materiale også selv må dele materiale. Noen 
tjenester fungerer slik at aktørens datamaskin automatisk fungerer som tjener, 
en som tilgjengeliggjør, for det materialet han selv er i ferd med å laste ned. En 
aktør som laster ned ulovlig materiale vil i slike tilfelle også med nødvendighet 
selv tilgjengeliggjøre det.37 Ved at kopier av fi ler er tilgjengelige på mange aktø-
rers datamaskiner, skjer søk og nedlasting av fi ler hurtigere ved P2P enn i andre 
typer nettverk. Det er særlig netteverkets robuste struktur og dens effektivitet 
som har bidratt til at P2P i stor grad anvendes ved blant annet universitet, store 
bedrifter og bibliotek. På den annen side har P2P den ulempe at det er vanskelig 
å kontrollere aktørernes atferd og innholdet av tilgjengelige fi ler.38

Fildelingsprogram i seg selv er ikke ulovlig, ei heller fi ldeling, så lenge det 
skjer med materiale som ikke er beskyttet eller rettighetshavers samtykke fore-
ligger.39 Hovedgrunnen til at mange kjenner til fi ldelingsnettverk som Napster 
og Gnutella, skyldes likevel at samfunnet identifi serer P2P teknologien med fi l-
deling av opphavsrettslig beskyttet materiale. For etablerte bransjer som fi lm- 
og musikkbransjen, har den teknologiske utviklingen som har funnet sted de 
senere årene ført til store utfordringer. I det store og hele har disse bransjene 
stilt seg kritiske til fi ldelingsnettverk som Napster og Gnutella, på grunn av 
den krenkelse av opphavsretten som disse nettverkene representerer. 

 I denne avhandlingen vil jeg begrense meg til å foreta analyser av fi ldelings-
nettverkene Napster (gamle), Gnutella og BitTorrent. Basert på deres tekniske 
struktur representerer de tre ulike generasjoner av fi ldelingsnettverk.

34 Wang, Steal this fi le sharing book, side 10.
35 Wang, Steal this fi le sharing book side 10.
36 Likemann på engelsk.
37 Sunde, Lov og rett i cyberspace side 239. 
38 Spang-Hansen, Lov&Data.Peer-to-Peer.
39 Se gjennomgang av bestemmelsen i kapittel 3.
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2.3 Napster

Figur 3

Den første generasjonen fi ldelingsnettverk har en forholdsvis enkel arkitektur 
og ble utformet først og fremst for å lette belastningen på fi ltjenere. I 1999 
skapte en 18 år gammel collegestudent ved navn Shawn Fanning det etter hvert 
så beryktede fi ldelingsprogrammet Napster.40 Bakgrunnen for hans virksomhet 
var å forenkle søk etter musikk på Internett. 

Denne typen nettverk, fungerer ved at hver enkelt klient logger inn på en 
sentral fi ltjener som lager en liste over hvilke fi ler som til enhver tid fi nnes til-
gjengelig på de påloggede klientene. For å kunne bruke programmet var aktøren 
nødt til å laste ned et program fra Napsters hjemmeside. Førstegangsbrukere 
måtte også registrere brukernavn og passord. Fildelingen skjedde ved at aktø-
ren, via sin klient, sendte en forespørsel til fi ltjeneren med navnet på eller litt 
informasjon om den fi len man ønsket å laste ned. Filtjeneren foretok deretter 
søk i interne registre. Ved treff ble en betegnelse vist på fi len, samt en direkte 
peker til en annen aktør i Napsternettet, som tidligere hadde annonsert seg 
som tilbyder av fi len. I tillegg til at klienten ble forevist hvilke andre klienter 
som hadde den eksakte fi len han søkte, ble han også informert om ytterligere 
fi ler disse klientene hadde. Filtjeneren satte deretter klienten i kontakt med 
andre klienter som tilbød den etterspurte fi len til nedlasting. Dersom det viste 
seg at en annen aktør av Napster var pålogget, og var villig til å dele ut den 
ønskede fi len, kunne den søkende aktøren koble seg direkte til den andre ak-
tøren og laste ned musikkfi len.41 Resten av prosessen foregikk direkte mellom 

40 Som en kuriositet bemerker jeg at navnet er hentet fra Fannings kallenavn.
41 Fra TOSLO 2004-94328 (Direct Connect dommen) side 2.
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de involverte nodene uavhengig av den sentrale fi ltjeneren. Den sentrale fi ltje-
neren var med andre ord ikke involvert i selve kopieringen.

Denne typen fi ldelingsnettverk er svært sårbar da nettverkets eksistens av-
henger av en sentral fi ltjener. Siden den sentrale fi ltjeneren utfører all kontakt-
formidling mellom klientene, betyr det i praksis at eieren av den sentrale fi ltje-
neren kan styre hvilke eller hva slags fi ler som tillates delt i fi ldelingsnettverket. 
Det medfører at eieren av denne fi ltjeneren kan stilles ansvarlig for all ulovlig 
bruk i nettverket. Det er på grunn av denne sårbarheten at de fl este første-
generasjonsnettverkene har opphørt å eksistere.42 Den sentrale kontroll har 
dog den fordel at eieren kan fi ltrere og kvalitetssikre treffl istene i mye større 
grad. På den annen side innebærer den sentrale kontroll også at man enklere 
kan forfalske det man annonserer, og selve innholdet i en fi l vil eieren ikke ha 
kapasitet til å kontrollere.43

Det er blitt påpekt at dette ikke er en fullgod P2P teknologi, siden fi lde-
lingsnettverket er avhengig av en sentral fi ltjener.44 Like fullt er disse nettver-
kene svært viktige da de la grunnlaget for fremveksten og utviklingen av helt 
desentraliserte fi ldelingsnettverk.45

Napster spredte seg raskt rundt i verden og var i løpet av ett år en så stor 
trussel at musikkbransjen tok affære. Det var avhengigheten av sentral kon-
troll som ledet til Napsters fall. Filene ble overført direkte mellom brukerne, 
og Napster46 var selv aldri i direkte kontakt med de ulike fi lene. Recording 
Industry Association of America (RIAA)47 hevdet likevel at Napster skulle 
holdes ansvarlig for”contributory and vicarious copyright infringement.” Det 
innebar med andre ord at Napster skulle holdes ansvarlig for at deres brukere 
krenket RIAA sine rettigheter. RIAA begrunnet dette med at selv om Napster 
ikke selv fi ldelte opphavsrettslig beskyttet materiale, var de i en slik posisjon, 
som produsenter, at de hadde mulighet til å kontrollere brukerne. Det rettslige 
spørsmålet var hvorvidt Napster kunne dømmes for medvirkning til brudd på 
opphavsretten, siden de var det sentrale bindeledd for at fi ldeling kunne skje. 
Napster hevdet på sin side at fi ldelingen mellom brukerne skulle betraktes 
som ”fair use48. I USA er retten til privat eksemplarfremstilling kun beskyttet 

42 Se nedenfor om Napster dommen.
43 http://no.wikipedia.org/wiki/Napster.
44 Marksten, P2P-Fildeling side 5.
45 Steinmetz, peer-to-peer systems side 19.
46 I det følgende bruker jeg Napster som en betegnelse for eierne bak programmet, ikke pro-

grammet i seg selv, som ble stilt juridisk ansvarlige for krenkelsen. 
47 RIAA representerer over 500 plateselskap, med Sony, Universal, Warner og EMI i spissen. 

Organisasjonens hovedformål er å beskytte medlemmene mot at deres musikk blir utsatt for 
piratkopiering. Se www.riaa.com.

48 For mer informasjon om begrepet ”fair use”, se: http://fairuse.stanford.edu/web_resources/
articles.html.
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dersom den faller inn under doktrinen ”fair use”49. Retten kom etter en nøye 
gjennomgang av ”fair use” doktrinen til at det ikke var snakk om noe ”fair 
use” i dette tilfellet.50 Det ble blant annet fastslått at den utbredte anvendelsen 
av Napster ikke kunne anses som privat i tradisjonell forstand. På grunn av 
at Napster spilte en aktiv rolle hver gang noen kopierte en fi l fra nettverket, 
bestemte retten51 at Napster hadde det juridiske ansvaret. De mente med andre 
ord at det var Napster sitt ansvar å forhindre at opphavsrettslig beskyttet ma-
teriale ble delt over nettverket. Derfor ble programmet, i sin helhet, stengt.

I kjølvannet av at Napster måtte stenge sin virksomhet har det blitt utviklet 
en ny generasjon52 fi ldelingsprogram som er utformet med tanke på at de skal 
være vanskeligere å kunne stenge. 

2.4 Gnutella

Figur 4

49 17 U.S.C. § 107
50 Det kunne neppe anses som ”fair use” når en person kopierer opphavsrettslig beskyttet ma-

teriale til millioner av ukjente. 
51 A&M Records, Inc. V. Napster, Inc, 239 F. 3d 1004 (9th Cir. 2001).
52 I 2003 fantes det ca. 130 forskjellige fi ldelingsprogrammer. Se: www.itavisen.no/art/1300439.

html. 
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Den andre generasjonen fi ldelingsnettverk, er representert av nettverk som blant 
annet Gnutella.53 Dette nettverket er å anse nærmest som en reaksjon på den 
amerikanske Napsterdommen og den påfølgende stengingen av hele nettver-
ket. En rekke ulike programmer54 har vært utviklet siden 2000. Det første var 
utviklet av oppfi nnerne Justin Frankel, kjent som skaperen av MP3-spilleren 
WinAmp, og Tom Pepper i fi rmaet Nullsoft. Programmet ble utgitt med åpen 
kildekode. Da AOL Time Warner kjøpte Nullsoft måtte Gnutella stenges, men 
protokollen var allerede offentliggjort og fl ere etterligninger ble snart utgitt.

Den teknologiske arkitekturen bak Napster har her blitt videreutviklet, for 
i motsetning til Napster, er Gnutella utformet for å fungere uten en sentralisert 
tjener som holder styr på alle brukerne og alle fi lene. Gnutella fungerer på den 
måten at når aktøren har lastet ned et Gnutella program, og deretter via klien-
ten søker etter en musikkfi l, blir han umiddelbart del av et desentralisert nett-
verk av Gnutella-brukere. Han behøver ikke å gå veien om en sentral fi ltjener 
for å få kontakt med de andre oppkoblede brukerne. I stedet vil han spørre alle 
sine naboer, dernest naboens naboer, inntil fi len er lokalisert og kan innhentes.

For å redusere belastningen for nodene har man etablert et visst hierarki med 
supernoder, som fungerer som førstehånds informanter i lokaliseringsarbeidet.55 
Dersom fi len blir lokalisert hos en av de andre nodene, angis blant annet infor-
masjon om dens kvalitet og hvordan den kan overføres. Hvis fi len befi nner seg 
på fl ere steder, kan den overføres i parallell, hvilket påskynder kopieringen.56

Med Gnutella ble begrepet servent introdusert. Begrepet indikerer aktørens 
dualistiske egenskap, siden han kan fungere både som tjener (server) og klient. 
Denne dualismen er også en sterk indikasjon på at Gnutella er et svært dyna-
misk og fl eksibelt nettverk. 57

Etter at Gnutella hadde vært i virksomhet en stund ble fl ere svakheter opp-
daget. Svakhetene innebar blant annet at desto fl ere maskiner som var pålog-
get, desto saktere gikk søkene. Aktøren var heller ikke garantert å fi nne den 
ønskede fi len på en av de andre nodene i nettverket. Teknologien viste seg å 
være ustabil, og resulterte i trafi kkorker på steder med lav båndbredde. For 
å forbedre Gnutella, ble nye nettverk utformet. Selv om noen av disse etter-
ligningene har sine spesialiteter, i form av at de blant annet er sterkere og er 

53 Navnet Gnutella er inspirert av prosjektet GNU (et prosjekt ledet av organisasjonen Free 
Software Foundation med det formål å utvikle en gratisversjon av operaivsystemet UNIX. Se 
Lekanger, Mitt dataleksikon.) og Nugatti etterligningen Nutella. 

54 For eksempel Morpheus, LimeWire og Gnucleus.
55 Enhver datamaskin i nettverket kan fungere som en supernode dersom de fyller de tekniske 

kravene, så som hastighet. Supernode teknologien ble utviklet av det nederlandske selskapet 
KaZaa BV. 

56 http://no.wikipedia.org/wiki/Gnutella.
57 Kileng, Peer-to-peer fi le sharing side 12.
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raskere, har alle den essensielle Gnutellaprotokollen implementert slik at de 
kan snakke sammen via Gnutellanettet. 

2.5 BitTorrent

Figur 5

Figur 6
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Bram Cohen er en amerikansk dataprogrammerer som er mest kjent for å 
ha skapt protokollen BitTorrent58. Den er fra fl ere hold blitt betegnet som et 
tredjegenerasjonsnettverk. Ideen bak nettverket er at dersom aktøren ønsker 
å laste ned en fi l, må han hente den fra mange maskiner. Det medfører at alle 
aktivt bidrar i en ”strøm” til å distribuere fi len videre, uten at belastningen av 
båndbredde blir for stor for den enkelte. Dette prinsippet avviker fra andre 
P2P fi ldelingsprogram, som Napster og Gnutella, hvor det ofte oppsto tra-
fi kkorker, siden de vanligvis lå på en kilde (eller ”nabo”).59 

For å laste ned innholdet som Torrentfi len peker på må man ha et BitTorrent 
klientprogram. Det opprinnelige programmet het bare BitTorrent, men det fi n-
nes i dag en rekke andre programmer.60 Det som er særegent ved programmet er 
at formidling av kontakt mellom klientene ikke avhenger av en liste over fi ler og 
deres plassering, formidlingen skjer i stedet gjennom trackere. Disse ”trackerne” 
organiserer BitTorrent systemet ved at de har oversikt over hvilke klienter som 
har fullstendig oversikt (seedere) over fi len som er tilgjengelig for nedlasting. De 
nærmest ”megler” mellom klientene. Klientene kan jevnlig rapportere til trac-
kerne og vil samtidig motta informasjon om andre klienter de kan koble seg opp 
mot. Trackerne er ikke direkte involvert i selve fi ldelingen og de har heller ikke 
noen kopier av fi lene som deles. Når brukeren har åpnet en Torrentfi l henter kli-
enten informasjon om andre klienter som laster ned samme materiale samtidig 
og info om hvor den originale fi len ligger. Etter å ha hasjet, funnet ut innholdet i 
den virkelige fi len, begynner klienten å laste ned biter av innholdet fra de andre 
klientene. Det særegne ved BitTorrent i forhold til de andre P2P protokollene, er 
at fi lene, som blir sendt fra en aktør til en annen er delt opp i mange små biter. 
Aktøren får nødvendigvis heller ikke begynnelsen av fi len først. Når nok brukere 
er koblet til hverandre, vil omsider alle få tak i hele fi len.61 

Systemet bygger på et rettferdighetsprinsipp. Dersom aktøren er gjerrig, 
blir han straffet med tregere nedlasting. Deler han derimot mye båndbredde, 
får han høy prioritet og dermed raskere nedlastinger. Med Cohen sitt ”Give 
and ya shall receive”62prinsipp øker opp- og nedlasting med antall brukere. 
På denne måten har man unngått fl askehalsen som blant annet oppsto hos 
Gnutella. På den annen side kan aktøren risikere at det vil ta svært lang tid å 
laste ned samme materiale dersom det er få andre som gjør det samme.

Den originale utgaven av BitTorrent var sentralisert i den forstand at den var 
fullstendig avhengig av trackeren (sporingstjeneren). Det er derfor nærliggende 

58 Av engelsk ”torrent” - strøm, foss.
59 http://no.wikipedia.org/wiki/Bram_Cohen.
60 For eksempel Azureus, Bitcomet og uTorrent.
61 http://www.dinside.no/php/art.php?id=108508.
62 http://www.wired.com/wired/archive/13.01/bittorrent.html?pg=1&topic=bittorrent&topic_

set=.



 Ida Otterstad – Fildeling og privatkopiering 31

å si at den liknet på strukturen til ”gamle” Napster. En vesensforskjell er imid-
lertid at ”trackerne” ikke opererte med noen katalogliste over de ulike klientene. 
Den søkende klienten ble kun henvist til andre klienter som hadde akkurat den 
etterspurte fi len. Det har den senere tid blitt utviklet nye utgaver av Torrent, der 
man bruker desentraliserte trackere (DHT).63 Disse utgavene fungerer på den 
måten at den søkende klienten i første omgang er avhengig av en tracker for å 
komme i kontakt med en annen klient. Det som deretter skjer, er at det er denne 
klienten, og ikke trackeren, som setter den søkende klienten i kontakt med andre 
klienter som er tilbydere av den etterspurte fi len eller fi lbiten de er på utkikk et-
ter. Denne strukturen gjør det, om mulig, ennå vanskeligere å stenge nettverket.

63 Distribuert hashtabell som tilbyr de samme funksjonene som en vanlig hashtabell. 





3 GJELDENDE RETT

3.1 Innledning

Åndsverkloven er basert på den grunntanke at det skal være en rimelig balanse 
mellom rettighetshavernes interesser og samfunnets interesser.64 

Formålet med opphavsretten er å beskytte intellektuelle prestasjoner. Den 
går dermed lenger i å yte et tilstrekkelig rettsvern for rettighetshaverne enn det 
den alminnelige eiendomsretten gjør, siden den kun beskytter de økonomiske 
rettighetene.65 Opphavsretten kan videre begrunnes med at den er kulturpoli-
tisk, i den forstand at samfunnet har en interesse i at det blir produsert ny kunst 
og litteratur. Denne produksjonen kan sikres ved at opphavsmannen får en øko-
nomisk kompensasjon for hans åndsproduksjon, samtidig med at de ideelle in-
teressene66 i forbindelse med verkene beskyttes. Et slikt vern vil dermed motivere 
til ytterligere produksjon, som igjen bidrar til samfunnets kulturelle utvikling.67 

Dette vernet står i dag i fare ved at digital kopiering åpner for utvidede 
bruksmuligheter av det reproduserte verket. Det kopierte verket kan lett bli 
delt utenfor den private sfære og utnyttelsen av verket er mer intensiv og ukon-
trollerbar enn ved papirkopier.68 

Den massive kopieringen bidrar til å forskyve balansen mellom opphavs-
mannens enerett og samfunnets interesser. På bakgrunn av disse truslene mot 
opphavsmannens interesser har lovgiverne gjennom kravet om lovlig kopie-
ringsgrunnlag søkt å styrke opphavsmannens enerett.

I åvl. § 12 siste ledd heter det:

”Det er ikke tillatt å fremstille eksemplar etter denne paragraf på grunnlag av 
en gjengivelse av verket i strid med § 2 [...]”

Det er ikke lett å lese av denne bestemmelsen at det innebærer et krav om såkalt 
lovlig kopieringsgrunnlag. Om man ser kravet til lovlig kopieringsgrunnlag 

64 Ot.prp. nr. 46 (2004-05) side 8.
65 Schønning, Ophavsretsloven side 56.
66 Schønning, Ophavsretsloven side 180ff. Disse interessene blir ofte omtalt som droit moral, 

for eksempel at opphavsmannen har krav på å bli navneangitt.
67 Schønning, Ophavsretsloven, side 59.
68 Steen, Eksemplarfremstilling side 67.
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i sammenheng med opphavsmannens eneretter, innebærer det at kopierings-
grunnlaget må være fremstilt eller tilgjengeliggjort med hjemmel i lov eller 
med samtykke fra rettighetshaver. Hvis fi ldeling av opphavsrettslig beskyttet 
materiale skal anses som lovlig, må selve tilgjengeliggjøringen av verket skje 
med samtykke fra opphavsmannen, samt at selve eksemplarfremstillingen kun 
skjer til privat bruk.

3.2 Den tidligere rettstilstanden

Forut for lovendringen var det omstridt om åndsverkloven § 12 tillot kopi-
ering til privat bruk, dersom eksemplaret var fremstilt eller tilgjengeliggjort 
uten hjemmel i lov eller uten samtykke fra opphavsmannen. Bestemmelsen 
var uklart formulert, og det forelå en usikkerhet i forhold til om fi ldeling var 
tillatt eller ikke. Det fulgte verken av lovtekst eller forarbeider noe krav om at 
det eksemplar brukeren skulle kopiere måtte være lovlig tilgjengeliggjort.69 Det 
ble derfor ikke ansett som straffbart å kopiere til privat bruk selv om kopie-
ringsgrunnlaget var ulovlig. På den annen side ble det blant annet hevdet at det 
var i strid med tretrinnstesten70 i Bernkonvensjonen artikkel 9(2)71 å fremstille 
eksemplarer til privat bruk, dersom brukeren ikke hadde lovlig tilgang til dette 
eksemplaret.72 Da åndsverkloven ble vedtatt, var den teknologiske utviklingen 
ikke kommet så langt at problemstillingen var aktuell i særlig stor grad. Den 
uklare regelen bød derfor ikke i praksis på nevneverdige problemer. Gitt de 
kopieringsmuligheter den digitale teknologi har medført, er det i dag større 
behov for å klargjøre spørsmålet om lovlig kopieringsgrunnlag.73

Musikkbransjen har med skepsis fulgt den teknologiske utviklingen, sær-
lig med tanke på den enorme økningen av kopiering til privat bruk. Fra deres 
hold hevdes det at nedlasting av musikk via Internett krenker opphavsretten 
og således er ulovlig. I tillegg hevder de at fi ldelingsnettverk som muliggjør slik 
nedlasting, gjør seg skyldig i medvirkning til brudd på opphavsretten. Andre 
mener musikkbransjen har sittet for lenge ”på gjerdet” og ikke sett signalene 
før det er for sent. Fildeling av ulovlige eksemplar er kommet for å bli.

69 Ot.prp.nr.46 (2004-2005) side 30.
70 Se kapittel 1.5.
71 Se kapittel 1.5.
72 Schønning, Lovlige kopier av ulovlige eksemplarer? side 497.
73 Ot.prp.nr 46 (2004-05) side 30.
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3.3 Opphavsmannens eneretter

Åndsverkloven § 2 første ledd angir hvilke eneretter opphavsmannen har til 
sitt verk. Åvl. § 2 lyder: 

”Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å 
råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det 
og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, i opprinnelig eller endret 
skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart 
eller i annen teknikk”.

Formålet med bestemmelsen er å ivareta opphavsmannens økonomiske og ide-
elle interesser for å stimulere til kreativ nyskapning.74 I henhold til denne be-
stemmelsens første ledd har opphavsmannen enerett til eksemplarfremstilling, 
og enerett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten. Med eksemplarfrem-
stilling menes for eksempel kopiering, avskrift, fotografi  og innspilling. Altså 
enhver form der det blir laget nye eksemplarer av et åndsverk. Med retten til å 
gjøre verket tilgjengelig for allmennheten menes offentlig eksemplarspredning, 
enten i form av salg, utleie eller utlån. Offentlig eksemplarvisning og offentlig 
fremføring av verket faller også inn under tilgjengeliggjøring for allmennheten. 
Det er vanlig å legge til grunn at ved fi ldeling av musikk på Internett skjer det 
en tilgjengeliggjøring for allmennheten i form av offentlig fremføring.75 Verket 
blir gjort tilgjengelig for allmennheten når allmennheten får adgang til å bli 
kjent med det, enten i form av at det blir utgitt, fremført, utstilt, kringkastet 
eller på annen måte gjengitt.76 Det avgjørende i forhold til om noe anses som 
tilgjengeliggjøring eller ikke, er ikke at noen faktisk laster ned sangen, men at 
man har mulighet til å laste sangen ned. 

Ved eksemplarfremstilling skjer det en kopiering av originaleksemplaret. 
Grunnet den teknologiske utviklingen, blir skillet mellom original og kopi vis-
ket ut ved digital kopiering. Dette skyldes at kvaliteten ikke blir dårligere etter 
hvert som man kopierer, slik det var med tradisjonell kopiering (for eksempel 
ved kassetter). En original CD kan skilles fra en kopi ved at den kan identifi -
seres med artistens og plateselskapets logo, men innholdet vil være det samme 
på disse to eksemplarene. Ved at det ikke skjer noen kvalitetsforringelse ved 
digital kopi, har det gitt grobunn for piratkopiering av CD’er, DVD-fi lmer osv. 
Det økende salget av piratkopier er en av hovedgrunnene til at det ble innført 
krav om lovlig kopieringsgrunnlag. Jeg vil imidlertid ikke gå nærmere inn på 

74 Se kapittel 3.1.
75 Ot.prp.nr.85 (1997-98) side 16.
76 Ot.prp. nr. 26 (1959-60) side 16.
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debatten omkring piratkopiering og vil heller ikke si noe om tap av åndsver-
kets integritet, fordi det faller utenfor avhandlingens rammer.77 

Med den tidligere rettstilstanden fulgte det som nevnt intet krav til lovlighe-
ten av eksemplaret. Det innebar at man kunne laste ned musikk fra Internett, 
selv om det ikke forelå noe samtykke fra opphavsmannen, såfremt eksempla-
ret var til privat bruk. Adgangen til privat kopiering bidro til stor diskusjon 
om hvordan konkurranseforholdet til opphavsmannens utnyttelse av verket 
skulle reguleres. Da åndsverkloven trådte i kraft i 1961, var privat kopiering 
en kostbar, tidkrevende og komplisert oppgave. I dag har private eksemplar-
fremstillinger av vernede verk imidlertid et helt annet omfang enn da loven ble 
vedtatt. Den nærmest ubegrensede tilgangen på kopimaskiner har medført at 
potensialet for utnyttelse av eksemplarene øker ytterligere.78 

Åndsverkloven er klar på hvilke områder opphavsmannen har eneretter. 
På den annen side kan handlinger som strider imot opphavsmannens eneretter 
likevel være tillatt, dersom tilfellet faller inn under en av avgrensningsbestem-
melsene i åvl. kapittel 2. Disse bestemmelsene hviler på et like sikkert rettspo-
litisk grunnlag som opphavsmannens eneretter. Loven omtaler derfor bestem-
melsene som avgrensning av, ikke unntak fra opphavsmannens eneretter.79 

Hensynet og formålet med disse avgrensningsbestemmelsene er blant annet 
hensyn til kulturelle og andre samfunnsmessige interesser, for eksempel hensy-
net til allmennopplysning og den private sfære.80 

Det første spørsmålet man må stille seg for å fi nne ut hvilke tilfeller som 
omfattes av privat eksemplarfremstilling, er hva som etter gjeldende rett har 
blitt fastslått å komme inn under privat bruk.

3.4 Hvilke tilfeller faller innenfor ”privat bruk”?

Åndsverkloven § 12 første ledd lyder: 

”Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk 
fremstilles til privat bruk. Slike eksemplar må ikke utnyttes i annet øyemed.”

Etter en naturlig språklig forståelse av ordlyden, kan det være vanskelig å trekke 
grensen for hva som er privat bruk. I denne oppgaven blir ikke de ulike kriteri-
ene i åvl. § 12 første ledd nøye behandlet. Disse kriteriene er, etter min mening, 

77 Se mer om dette Piratkopiering och privatkopiering side 96 fl g. 
78 Steen, Eksemplarfremstilling side 2.
79 Norsk lovkommentar til åndsverkloven note 14.
80 Schønning, Ophavsretsloven side 229.
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allerede blitt drøftet på en tilfredsstillende måte andre steder i juridisk littera-
tur.81 Hovedfokus vil derfor være hva man kan legge i selve begrepet privat 
bruk. Åndsverkloven § 12 og de andre bestemmelsene i kapittel 2 ble gitt under 
den forutsetning at privates adgang til å kopiere verk ikke på urimelig måte skal 
skade opphavsmannens interesser.82 På den annen side er en av hovedgrunnene 
bak privat bruk-bestemmelsen at regulering av opphavsretten bør stanse ved dø-
ren til det private hjem,83 siden et forbud mot privat eksemplarfremstilling kan 
”støte an mot hensynet til privatlivets fred og den enkelte persons integritet”. 

Med ”privat bruk” menes ikke kun personlig bruk, men også bruk innen-
for familie- og vennekretsen.84 En sentral retningslinje for tolkningen av privat 
bruk-bestemmelsen er at kopieringsvirksomheten ikke skal gå så langt at den 
kommer i ”regulær økonomisk konkurranse med opphavsmennene”.85 I en 
høyesterettsdom fra 199186 ble tiltalte dømt for å ha lånt bort kopier med 
pornografi sk innhold, som han tidligere hadde fremstilt til eget privat bruk, til 
en rekke arbeidskollegaer som ikke kunne anses å falle innenfor hans private 
sfære. Det sentrale i denne avgjørelsen var at retten hevdet at ”en kopiering til 
bruk for arbeidskolleger må kunne skje med hjemmel i § 11 [nå § 12] dersom 
disse også er personlige venner, og kanskje også i noe større utstrekning”.87 
I den konkrete saken kom imidlertid Høyesterett til at det ikke forelå noe 
vennskapsforhold mellom tiltalte og hans arbeidskollegaer. Det forelå ingen 
særlig kontakt utenom den som fant sted på arbeidsstedet. Tolkningsresultatet 
om at privat bruk hovedsakelig gjelder innenfor familie- og vennekretsen, men 
også innenfor andre lukkede private kretser, såfremt det foreligger personlige 
tilknytninger mellom disse, har senere blitt lagt til grunn av både forarbeider 
og rettspraksis og dannet grunnlag for en fast rettsoppfatning.88 

En annen type kopiering som også er til privat bruk, er kopiering for per-
sonlig yrkesmessig bruk, men også ved fremstilling til slik bruk bør det eksis-
tere personlig tilknytning mellom kollegaene. Selv om adgangen til ekstern 
bruk er begrenset, bør for eksempel en foredragsholder kunne medbringe et 
privatkopiert eksemplar til eget bruk under et foredrag.89 Bestemmelsen om 

81 For mer inngående drøftelse av ”privat bruk” bestemmelsen, se blant annet Schønning, 
Ophavsretsloven side 245 fl g. og Steen, Eksemplarfremstilling side 11 fl g.

82 Se NOU 1983: 35 s. 25.
83 Steen, Eksemplarfremstilling side 9 med ytterligere henvisning.
84 Rt. 1953 s. 633.
85 Innst. O.XI (1960-61) side 18.
86 Rt. 1991 s. 1296.
87 Rt. 1991 s. 1296 side 1299.
88 NOU 1983: 35, side 28 og 36, Ot.prp nr.15 (1994-95), side 38 og 48.
89 Ot.prp.nr.46 (2004-2005) side 38.
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personlig yrkesmessig bruk vil ikke bli nærmere behandlet i denne oppgaven.90 
Når det gjelder hva som anses som privat bruk i undervisningssammenheng, 
vil heller ikke dette spørsmålet bli behandlet nærmere i denne oppgaven.91

Et annet spørsmål som har blitt reist i privat bruk-diskusjonen, er proble-
matikken om ”lukket rom” på Internett anses å komme inn under den private 
sfære? Det er viktig å understreke at Internett som sådan ikke kan anses som et 
”lukket rom”, siden det er et verdensomspennende nettverk som er åpent for 
alle som har tilgang til Internett. Det fi nnes imidlertid områder innen Internett 
som kan anses som lukkede. Fildelingsprogram, som for eksempel Gnutella, 
kan i en viss grad anses som lukkede. I den forstand at det kreves nedlasting av 
selve programmet, slik at brukermassen begrenses. En annen form for lukkede 
rom, er de stadig mer populære programmene som Windows Live Messenger. 
Der oppretter man rom kun for sine nærmeste. Det er nærliggende å tro at 
disse ”rommene” faller inn under privat bruk hvis det virkelig er snakk om 
områder på internett som er sperret for allmennheten. Dette skulle tilsi at slike 
private overføringer, bør anses å falle innenfor bestemmelsen om kopiering til 
privat bruk.92 Selv om slike overføringer anses å falle innenfor privat bruk-
bestemmelsen, innebærer ikke det at overføring av eksemplaret automatisk er 
lovlig, da kopieringsgrunnlaget kan være ulovlig.93

3.5 Er ”offentlig fremføring” i åvl. § 2 sammenfallende med utenfor 
”privat bruk” i åvl. § 12?
Åndsverklovens begrep ”offentlig” og ”privat” er rettslige standarder,94 noe 
som forklarer hvorfor de gjennom årenes løp har blitt tillagt ulikt innhold til 
ulik tid. Det at § 2 første ledd, jf. tredje ledd regulerer eneretten til tilgjenge-
liggjøring, og § 12 første ledd regulerer eneretten til eksemplarfremstilling, 
trekker i retning av at vurderingstemaet mellom disse begrepene er noe anner-
ledes.95 Man kan likevel spørre om det er en sammenheng mellom begrepene, 

90 Se mer om dette i Inst. O. XI (1960-61) s. 18, jf. Ot.prp.nr 26 (1959-60) s.32, NOU 1983:35, 
Ot.prp.nr 15 (1994-95)og Ot. Prp nr. 46 (2004-05).

91 Det er i forarbeidene antatt at verken lærer eller student kan sørge for kopiering til privat 
bruk i undervisning, siden bruken ikke kan anses å være privat. Se mer om dette Ot.prp. nr. 
4 (2004-2005), side 41-42. Eksemplarfremstilling i undervisningssammenheng er for øvrig 
regulert av reglene om avtalelisens i åvl. § 13.

92 Lenda, Betyr Napster.no-dommen at du kan kopiere så mye du vil?
93 Se mer om dette under kapittel 3.6 fl g.
94 Lund, NIR side 68 med ytterligere henvisning.
95 Steen, Eksemplarfremstilling side 24.
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slik at man ved tolkning av kravet til privat bruk i § 12 første ledd, kan bruke 
de samme argumentene som har tilknytning til § 2. 

Denne problemstillingen er blant annet drøftet av Steen i hennes 
Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat bruk.96 Steen gjør rede for 
ulike tolkninger av begrepene i § 2 og § 12, og bygger særlig sine tolkninger 
på bakgrunn av eldre forarbeider og juridisk teori. Det har gjennom de to sist-
nevnte rettskildefaktorene på den ene side blitt fremhevet at de samme vurde-
ringstema må legges til grunn ved tolkning av § 12 som ved § 2. På den annen 
side har det vært hevdet at en slik felles tolkning ikke kan være riktig, med 
tanke på at eksemplarfremstilling utgjør en større trussel for opphavsmannen 
enn det en tilgjengeliggjøring vil gjøre. 

Steen kom i sin avhandling frem til at privat bruk-bestemmelsen har et 
mer begrenset anvendelsesområde enn § 2 første ledd, jf. tredje ledd. Hun 
understreket at det ikke forelå en ulik grensedragning mellom det offentlige og 
det private området, men at begrepenes ulike anvendelsesområder skyldtes at 
kopiering til privat bruk ifølge § 12 første ledd, bare kunne skje av ”enkelte 
eksemplar”. Det er en klar begrensning i § 12 første ledd, når den oppstiller et 
krav om at det kun kan skje en eksemplarfremstilling av enkelte eksemplar.97 
Jeg synes denne avveiningen er fornuftig. 

Jeg savner likevel en vurdering i forhold til hvilke følger krenkelse av opp-
havsmannens eneretter vil få. Etter min mening er det også viktig å trekke 
frem hensynet til opphavsmannen, når det gjelder skadeomfanget av eksem-
plarfremstilling i forhold til fremføring. På bakgrunn av dette hensynet bør det 
antas at anvendelsesområdet til § 12 ikke er ment å være like bredt som i § 
2. Denne tolkningen fi nner jeg støtte for hos Lund som mente at ”grensen for 
det private området i forbindelse med fremføringer måtte være videre enn ved 
eksemplarfremstilling”,98 siden fremstilling av verk er mye mer intens og farlig 
for opphavsmannen enn fremføring. Ved fremføring vil verket kun oppleves 
en gang av hver mottaker, mens ved fremstilling vil et meget stort antall opp-
levelser muliggjøres.99

3.5.1 Norsk rettspraksis vedrørende fremføringsbegrepet og privat bruk 
bestemmelsen
Det forligger som nevnt generelt lite rettspraksis på området opphavsrett, og 
ved tolkningen av § 12 ved bruk av fi ldelingsnettverk forligger det særlig lite. 

96 Steen, Eksemplarfremstilling side 23 fl g. med ytterligere henvisninger.
97 Se kapittel 3.6 om ”enkelte eksemplar” og seriekopiering.
98 Lund, Grænsen mellem ”offentlig” og ”privat” inden for ophavsretten side 79.
99 Lund, Grænsen mellem ”offentlig” og ”privat” inden for ophavsretten side 79. Se også 

Rognstad side 62 fl g.
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Mangelen på rettspraksis skaper usikkerhet i den praktiske vurderingen, og 
medfører at rettspraksis har forholdsvis liten praktisk betydning som rettskil-
de.100 På den annen side er åndsverkloven teknologinøytral og rekkevidden av 
§ 12 vil i noen grad bero på et skjønn. Det kreves da at domstolene kommer på 
plass og skaper ny rett. Privat bruk-bestemmelsen har tradisjonelt vært tolket 
snevrere i de øvrige nordiske land enn i Norge. Det medfører at nordiske retts-
kilder må benyttes med varsomhet ved tolkning av denne bestemmelsen.101 Når 
det gjelder fremføringsbegrepet ser det ut til at norsk retts tolkning av dette 
begrepet tradisjonelt har vært tolket i overensstemmelse med nordisk rett. 

En sentral avgjørelse her er Bedriftsmusikkdommen fra 1953102 som gjaldt 
hvorvidt det å spille musikk på arbeidsplassen var å anse som en offentlig 
fremføring. Musikkfremføringen foregikk over høytaleranlegg i bedriftenes 
lokaler og det ble både spilt fra radio, og bedriftens egne plater. Retten fastslo 
at den aktuelle personkrets størrelse måtte tillegges vesentlig vekt. Dersom 
kretsen var stor, ville det i det enkelte tilfelle være vanskelig å konstatere at 
deltakerne var knyttet sammen på en slik måte at forsamlingen kunne sies å ha 
privat karakter. Avgjørelsen ble avsagt under dissens. Dommer Kruse-Jensen, 
som utgjorde mindretallet, mente derimot at en burde være svært forsiktig 
med å legge mer i de aktuelle uttrykkene enn vanlig språkbruk tilsa. Han men-
te derfor at slik fremføring som i den aktuelle saken lå nær opp til en privat 
fremføring, siden tilhørerne utgjorde en bestemt avgrenset enhet. 

Til tross for at dommen er avsagt under dissens, noe som vanligvis bidrar 
til å svekke dommens vekt, har denne dommen både bidratt til utviklingen 
av disse begrepene, samt styrket den nordiske rettsenheten. Rettens tolkning 
av fremføringsbegrepet har videre blitt fulgt opp både i forarbeider103 og ved 
senere avgjørelser (se avgjørelsene som er behandlet nedenfor). 

En avgjørelse som særlig la vekt på Bedriftsmusikkdommens tolkning av 
fremføringsbegrepet er Diskotekdommen.104 Det sentrale i denne dommen var 
at retten foretok en samlet vurdering av en rekke ulike momenter. På bak-
grunn av disse momentene kom retten til at klubbens musikkvelder måtte 
anses som offentlige, siden de medførte en løs tilknytning mellom medlem-
mene og foreningen.

I en dom fra 1995105 (Smartkortdommen) ble tiltalte frifunnet for å ha solgt 
ca 120 ”pirat-smartkort” som gjorde det mulig å ta inn kodede TV-sendin-
ger fra to betalingskanaler uten at det forelå samtykke fra rettighetshaverne. 

100 Wagle, Opphavsrett i en digital verden side 56.
101 Slik også Sundnes: Eksemplarfremstilling til privat bruk side 4.
102 Rt. 1953 s.633.
103 Ot.prp.nr.46 (2004-05) side 19.
104 Rt.1970 s 1172.
105 Rt.1995 side 35.
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Retten kom frem til at tiltalte hadde gjort det mulig for kjøperne å skaffe seg 
adgang til å se TV-sendingene. Retten kunne derimot ikke se at tiltalte ved 
salget - som for øvrig i tid lå forut for sendingene - av smartkortene selv hadde 
fremført fi lmsendingene. Retten anvendte en statisk tolkning av fremførings-
begrepet og ville ikke tøye begrepet for langt i forhold til hva som følger av en 
naturlig språklig forståelse. Denne statiske tolkningen av fremføringsbegrepet 
har blitt fulgt opp ved senere avgjørelser. 

Den såkalte Napster.no dommen er en sentral avgjørelse hvor problemstil-
lingen gjaldt lovligheten av lenker til musikkfi ler i mp3-format, som var ulovlig 
opplastet på Internett. Lenkene ga brukerne direkte tilgang til musikken. I tin-
gretten kom retten til at lenking utgjorde offentlig fremføring i åndsverklovens 
forstand. Det ble også fastslått at enhver nedlasting fra Internett måtte være 
lov. Dommen ble kritisert106 fra fl ere hold, men i Høyesterett fi kk rettighetsha-
verne medhold. Det ble imidlertid ikke tatt stilling til om utleggingen av lenker 
til musikkfi ler var å anse som tilgjengeliggjøring, jfr. åvl. § 2. I stedet avgjorde 
Høyesterett saken på det subsidiære grunnlaget. Lenkingen ble dermed ansett 
som medvirkning til opplasternes ulovlige tilgjengeliggjøring av musikken. 

Det ble i retten understreket at åndsverkloven ikke er skrevet med henblikk 
på den teknologien Internett representerer, og at dette skaper store avgrens-
ningsproblemer i slike saker, siden loven er teknologinøytral i forhold til den 
teknologiske utviklingen. Retten søkte å beskytte opphavsmannens eneretter, 
men heller ikke her er retten ivrig etter å tøye det statiske fremføringsbegrepet 
for mye. Dommens uttalelser om dette gjelder også utenfor den konkrete pro-
blemstillingen som ble drøftet der.

Direktør Sæmund Fiskvik i IFPI beskrev det endelige utfallet av saken som: 
”Den viktigste piratdommen i Norge”.107 I dag foreligger det faglig uenighet 
på spørsmålet om lenking skal anses som medvirkning til ulovlig nedlasting 
eller som offentlig fremføring.108Debatten vil ikke bli nærmere behandlet i 
denne oppgaven. 

En dom som ble fattet rett før lovendringen i 2005 er avgjørelsen fra Oslo 
tingrett TOSLO-2004-94328 (heretter omtalt som Direct Connect dommen). 
Saken omhandlet tiltaltes drifting av tre hub’er109 der fi ldeling av musikk fant 
sted. Tiltalte kunne imidlertid ikke kontrollere hvilke fi ler som ble delt brukerne 
imellom, men ble dømt for medvirkning til ulovlig fi ldeling. Retten la særlig 

106 Blant annet Lenda, Betyr Napster.no-dommen at du kan kopiere så mye du vil? og Foss, Svak 
Napster-dom bør ankes.

107 Steen, Hvem vant egentlig Napster-saken? http://www.ballade.no/nmi.nsf/home/ballade?ope
ndocument&url=http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2005013112145580276493

108 Aftenposten, ”Dømt for MP3 lenking” 20. juni 2006. http://forbruker.no/digital/nyheter/
data/article1357845.ece

109 En programvare som i utgangspunktet kan installeres på hvilken som helst PC som har til-
strekkelig kapasitet. 
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vekt på at tiltalte hadde gjort store mengder musikkfi ler tilgjengelig fra sin PC til 
de andre brukerne, og at han med vitende og vilje delte musikk med andre som 
han hadde lagret på sin maskin. I rettens bemerkning ble det foretatt en grun-
dig drøftelse av hvorvidt tiltalte sine handlinger likevel kunne anses som lovlig 
grunnet unntaket i ”privat bruk” unntaket i åvl. § 12. Retten mente at domsto-
lene må forholde seg til den samfunnsutviklingen som fi nner sted, og til de nye 
kontaktformene som oppstår. Etter rettens syn, var det mulig å kalle en person 
man kun hadde pratet med via Internett for en venn, på samme måte som man 
kunne kalle en person man kun har snakket med på telefonen for en venn. 
Særlig kunne dette være tilfelle innen hub’en Jazzhouse. Denne hub’en, som 
til forskjell fra de to andre, var liten og lukket med kun 30-35 aktive brukere. 
På den annen side mente retten at det i dette tilfelle ikke forelå slike personlige 
bånd som måtte til for at det kunne foreligge straffefri deling av fi ler. De bygde 
sin vurdering på utskrifter fra samtalelogger som viste at tiltalte hadde tillatt 
fi ldeling med personer han åpenbart aldri tidligere hadde hatt samtaler med. 

Slik jeg ser det, hadde tiltaltes fi ldelingstjenester sterke likhetstrekk med 
oppbyggingen av gamle Napster.110 Selv om denne dommen både er en under-
rettsdom og ble fattet før lovendringen, mener jeg likevel den har stor illus-
trasjonsverdi for dagens rettstilstand. Hadde man endret faktum slik at både 
musikken som ble tilgjengeliggjort var lovlig (i så måte at tiltalte for eksempel 
hadde kjøpt CD’ene selv) og at nedlastingen var til privat bruk (dersom han 
kun hadde fi ldelt til Jazzhouse), ville tiltaltes handling vært lovlig,

Det er viktig å presisere at disse dommene ble fattet før kravet til lovlig 
kopieringsgrunnlag trådte i kraft, noe som begrenser deres vekt som retts-
kilde. Likevel mener jeg disse dommene kan bidra til den videre utviklingen, 
og at man samlet sett kan trekke generelle regler ut av dem ved vurderingen av 
hvordan begrepene ”offentlig fremføring” og ”privat bruk” i dag skal forstås. 
Når det gjelder hva som kan anses som privat bruk, går særlig Direct Connect 
dommen langt i å tøye dette begrepet. Etter min mening er tolkningen av privat 
bruk i denne dommen et godt eksempel på at domstolsapparatet må forholde 
seg til at åndsverkloven er en teknologinøytral og dynamisk lov. 

3.5.2 Internasjonal rettspraksis
Det er allerede nevnt at privat bruk-bestemmelsen tradisjonelt har vært tolket 
mer restriktivt i Norge enn i de andre nordiske landene. Derfor har jeg valgt 
å ikke fokusere for mye på nordisk rettspraksis. Når det gjelder tolkning av 
fremføringsbegrepet er det likevel en svensk dom jeg vil fremheve. I denne 
saken kom retten under tvil til at det å plassere TV på hotellrom, skulle anses 

110 Jeg tenker da særlig på at hub’en ikke selv deltar i fi ldelingen. Se kapittel 2.3
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som en offentlig fremføring. Retten strekker med andre ord fremføringsbegre-
pet veldig langt. Dommen er svakt begrunnet og den er også blitt kritisert. 111 

Det fi nnes også en rekke nordiske dommer som gjelder hvorvidt lenking 
anses som offentlig fremføring. Jeg har tidligere avgrenset denne oppgaven 
mot lenking, og vil således ikke gå nærmere inn på disse.112

Det er fl ere årsaker til å se nærmere på amerikansk rettsprak-
sis. Musikkindustrien er svært stor der og det er mye penger involvert. 
Rettighetshaverne står i en sterk stilling, noe som bidrar til at det blir ført 
mange rettssaker på opphavsrettens område.113 USA har også mange likear-
tede hovedregler med europeisk opphavsrett, herunder de norske reglene. Selv 
om opphavsretten i USA har mange likhetstrekk med de norske reglene, må 
man likevel huske på at hvert land har sine egne regler og lovverk. I motset-
ning til det europeiske systemet, har det amerikanske ingen egen regel om 
privat kopiering, og retten til privat kopiering er kun beskyttet dersom den 
faller inn under doktrinen ”fair use.”114 Denne forskjellen medfører at man må 
være varsom med å legge amerikansk rettspraksis til grunn som en rettskilde 
i Norge. Til tross for at amerikansk og norsk rett bygger på forskjellige opp-
havsrettslige tradisjoner, tror jeg USA neppe vil ha en mindre sentral plass på 
opphavsrettens område i årene fremover. Dette synspunktet baserer jeg på at 
markedet er mye større der, og at teknologien er langt mer fremme og utbredt 
der enn i Norge. Dette bidrar til at man kan bruke problemstillinger og kon-
fl ikter omkring opphavsrett og edb som har vært oppe i amerikanske domsto-
ler, for hvordan norske problemstillinger på dette området skal løses.115 

I tillegg til den allerede nevnte Napster dommen, vil jeg kort vise til en an-
nen sentral dom hvor USAs Supreme Court også foretok en avveining mellom 
opphavsrettens vern av åndsverk i forhold til den tekniske utviklingen. Saken 
omhandlet selskapene Grokster Ltd og StreamCast Networks Inc (heretter 
Grokster) 116 som hadde utviklet fi ldelingsprogrammer som ble tilbudt gratis 
til brukerne. Grokster fi kk medhold i underinstansen, men ble dømt i siste in-
stans. Retten la vekt på en totalvurdering av tjenesten, blant annet at program-
met i vesentlig grad ble benyttet til urettmessig tilgjengeliggjøring. 

111 http://www.torvund.net/artikler/Tono_krav.asp.
112 Se for eksempel Vestre landsrets dom av 20.04.2001 (Mp3).
113 Napster, Grokster osv.
114 Se kapittel 2.3 om Napsterdommen.
115 Wagle, Opphavsrett i en digital verden side 58.
116 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. et al. v Grokster ltd, et al.



44 Tre avhandlinger om fi ldeling, IT-sikkerhet og e-postkontroll

3.6 Hva innebærer lovendringen for brukere av fi ldelingsnettverk som 
Napster, Gnutella og BitTorrent?
Med lovendringen om at eksemplarfremstilling til privat bruk kun kan skje 
med lovlig kopieringsgrunnlag, har bestemmelsen fått et mer begrenset anven-
delsesområde. Et av hensynene bak åndsverkloven er at det aldri har vært me-
ningen at eksemplarfremstilling til privat bruk skal stå i et konkurranseforhold 
til opphavsmannens eneretter. På bakgrunn av dette hensynet kan det kanskje 
sies at det har skjedd en presisering, og ikke innsnevring, av privatbruk-be-
stemmelsen. Det kan derfor synes som at det hele tiden har vært en underlig-
gende enighet om at slik kopiering ikke var lovlig.117

Det følger av forarbeidene til lovendringen at anledningen til privat bruk-
kopiering skal videreføres. Bakgrunnen for dette synes å være at man ikke 
skal regulere ”det private hjem”118 og at tapet for opphavsmannen ikke er like 
stort ved slik privat kopiering, som innenfor det åpne fi ldelingsmarkedet. Men 
i tillegg stilles det nå krav om lovlig kopieringsgrunnlag. Derfor blir det også 
viktig å spørre om kravet til lovlig kopieringsgrunnlag faktisk innebærer en 
endring for brukere av fi ldelingsnettverk. 

Innenfor fi ldelingsmarkedet vil dette kravet rettslig sett få betydelige 
konsekvenser,119siden hovedvekten av de musikkeksemplarene som fi ldeles på 
Internett mangler lovlig kopieringsgrunnlag. Det betyr at man går vekk fra tid-
ligere tilfeller hvor alle eksemplarer kunne fremstilles, uansett opphav, og nå 
går over til at eksemplarfremstilling i praksis kun kan skje der brukeren som 
har kjøpt en CD lar noen innen sin private sfære kopiere denne. 

En problemstilling som da reiser seg er om en kopi av et verk kan danne 
grunnlag for ytterligere eksemplarfremstilling, slik at det med hjemmel i § 12 
kan skje såkalt seriekopiering. Ved en seriekopiering kopieres det i fl ere ledd. 
Slik kopiering, for eksempel ved hjelp av et spredningsverktøy som Internett, 
kan i dag innebære et stort inngrep i rettighetshavernes eneretter. Rent språk-
lig er man innenfor bestemmelsen i § 12, siden hvert enkelt ledd isolert sett 
vil være innenfor privat bruk. Ser man derimot på hele kopieringskjeden, vil 
konsekvensene være omfattende og sånn sett vil den samlede kopieringen falle 
utenfor bestemmelsen. En måte denne problemstillingen er søkt regulert på, er 
ved at det kun kan fremstilles ”enkelte eksemplar” etter § 12 første ledd. Dette 
vilkåret har blitt omtalt både i forarbeider og praksis. I Ot.prp. fra 1994-95 ble 

117 Schønning, Lovlige kopier av ulovlige eksemplarer?, om at kopiering av ulovlige eksemplarer 
nærmest er å anse som ”ophavsretlig hæleri der ikke bør nyde rettsordenens beskyttelse”, 
side 502-03.

118 Se kapittel 3.4.
119 Se kapittel 4.3 om at det praktisk sett vil bli vanskelig å håndheve denne bestemmelsen, slik 

at det for brukerne ikke vil føles som om det har skjedd en betydelig endring.
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det påpekt at ulike momenter120 måtte vektlegges når man skulle avgjøre hvor 
stor del av et verk og antall eksemplarer som kunne fremstilles. De samme mo-
mentene ble brukt i den kjente DVD-dommen.121 Hensynet til å opprettholde 
en rimelig balanse i forholdet mellom rettighetshaver og samfunn, trekker der-
for i retning av at seriekopiering bør begrenses. Jeg baserer denne avveiningen 
på at den økonomiske skaden for opphavsmannen hypotetisk sett kan bli den 
samme som om eksemplaret var fremstilt for allmennheten. 

3.6.1 Kan man med hjemmel i § 12 siste ledd ta lovlige kopier av ulovlige 
eksemplar?
Noe som er forholdsvis klart, er at det er lovlig å fremstille kopier av ek-
semplarer som selv er lovlige kopier, for eksempel at B kopierer en sang fra 
sin nære venn A, som har et lovlig kopieringsgrunnlag. Det er også klart at 
dersom musikk er ulovlig lastet opp, vil fremstilling av denne musikken være 
ulovlig. Denne ulovligheten vil også gjelde i de tilfeller der kopieringen fra A til 
B er til privat bruk. Ulovligheten består i at det å laste opp musikk på Internett, 
med andre ord gjøre musikken tilgjengelig for andre, er en handling som kre-
ver tillatelse fra opphavsmannen, jf. § 2 første ledd. 

Det som imidlertid ikke er like klart, er hvorvidt det er tillatt å laste ned 
musikk til personlig bruk dersom originaleksemplaret er lovlig,122 men der 
det mangler hjemmel eller samtykke fra opphavsmannen til å tilgjengelig-
gjøre den for allmennheten. Det er som tidligere nevnt et krav om at både 
eksemplarfremstillingen og tilgjengeliggjøringen må være lovlig for at det skal 
kunne sies å foreligge et lovlig kopieringsgrunnlag. Det er etter min mening 
ikke åpenbart at brukere uten juridisk kompetanse skal klare å se hva dette 
kravet faktisk innebærer. 123

120 Hva slags verk det er tale om, verkets omfang, hvor stor del av verkets omfang som gjengis på 
eksemplaret, arten av det eksemplar som fremstilles, om eksemplaret gjengir verket i samme 
form som gjengivelsen det fremstilles fra, og hva slags bruk det tas sikte på.

121 Borgarting Lagmannsrett, LB 2003-00731.
122 Brukeren kan ha fått samtykke fra opphavsmannen eller han kan selv ha kjøpt en cd og såle-

des lovlig ervervet seg et offentliggjort eksemplar.
123 Se kapittel 3.6.
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Figur 7. 

For å belyse denne problemstillingen tydeligere, kan man tenke seg et eksem-
pel (Figur 7) der A kjøper en CD til seg selv. Han har nå ervervet et lovlig og 
offentliggjort eksemplar. A velger deretter å overføre denne CD’en til sin PC, 
slik at han kan legge inn sangene på sin MP3-spiller. Det som her skjer er en 
eksemplarfremstilling til privat bruk. Denne fremstillingen strider ikke med § 
12 siste ledd. 
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Figur 8.

Deretter låner A bort CD’en sin til B (fi gur 8), en nær venn, slik at han også 
kan kopiere denne. Denne situasjonen er også i utgangspunktet tillatt (se oven-
for om ”enkelte eksemplar” og seriekopiering). 

Figur 9.
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Etter at A har lastet ned sangene til sin PC, velger han å gjøre de tilgjengelig 
på Internett for mange ukjente gjennom et populært fi ldelingsprogram (fi gur 
9). Denne situasjonen anses ikke som privat bruk, siden alle brukere av fi lde-
lingsprogrammet åpenbart ikke er innenfor hans private sfære. A sin handling 
innebærer således en ulovlig tilgjengeliggjøring for allmennheten, siden det 
kun er opphavsmannen til CD’en som har enerett til å fremføre den. Etter at 
sangene har blitt lastet opp på fi ldelingsprogrammet, ser X, Y og Z sitt snitt 
til å laste de ned. De har her fremstilt kopier til privat bruk, men det er likevel 
ulovlige eksemplarer ved at A ikke hadde samtykke fra opphavsmannen til å 
tilgjengeliggjøre dem. X, Y og Z har fremstilt ulovlige kopier til privat bruk, 
jf. åvl. § 12, siden kilden er ulovlig.

Som det følger av disse eksemplene er regelen om krav til lovlig kopierings-
grunnlag i utgangspunktet klar. I de tilfelle det foreligger fi ldeling av ulovlige 
eksemplar, vil fi ldelingen innebære en krenkelse av opphavsmannens eneretter. 
Under drøftelsen i kapittel 3.6 har jeg imidlertid prøvd å understreke at det fi n-
nes gråsoner, som gjør det vanskelig for brukeren å avgjøre om hans handling 
krenker opphavsmannens eneretter eller ikke.

3.6.2 Kan et lovlig eksemplar i utlandet være ulovlig i Norge?
I kjølvannet av at fi ldeling er et internasjonalt samfunnsproblem oppstår det 
mange problemstillinger. En er hvor mye kunnskap om internasjonal lovgiv-
ning det kreves av en privatperson som laster ned musikk. Det kan for eksem-
pel124oppstå situasjoner der brukeren som sitter i Norge laster ned musikk fra en 
utenlandsk side som ikke opererer med et like sterkt opphavsrettslig vern som vi 
har. Det kan medføre at verket etter det aktuelle lands regler er lovlig, men ulov-
lig etter norsk rett. Det kan derfor være vanskelig for brukeren å avgjøre hvilket 
opphavsrettslig vern som gjelder i det enkelte land. Et naturlig spørsmål man da 
kan stille, er om et lovlig eksemplar i utlandet kan være lovlig i Norge?

Vil en norsk bruker i disse tilfeller måtte ta stilling til om en fi l er ”lovlig” 
etter norsk rett eller må spørsmålet vurderes i forhold til det land musikken 
lastes ned fra? Det kan være vanskelig å vite hvilket lands lovgivning som skal 
komme til anvendelse, når informasjon spres via Internett over landegrenser. 
Spørsmålet reiser kompliserte juridiske vurderinger. 

Et eksempel som illustrerer dette problemet er den russiske musikktjenesten 
Allofmp3.com,125 hvor brukerne kan kjøpe musikk for en svært billig penge. 
På Allofmp3.coms hjemmeside står det imidlertid at nedlasting fra tjenesten 
ikke må skje dersom det er i strid med de opphavsrettslige regler i brukerens 

124 Et annet eksempel kan for eksempel være om personen man får kopieringsgrunnlaget fra selv 
har kopiert den til privat bruk.

125 http://www.allofmp3.com/.
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hjemland. De norske myndighetene har tidligere sagt at norske brukere ikke 
vil kunne straffeforfølges for å handle hos Allofmp3.com126. Den internasjo-
nale musikkbransjen har hele tiden hevdet at musikktjenesten er ulovlig, noe 
Allofmp3.com har benektet siden de betaler royalties til den russiske organisa-
sjonen Russian Media and Internet Society (ROMS), som igjen betaler ut til ar-
tistene. De har heller aldri blitt erklært ulovlig av en russisk domstol. Russiske 
myndigheter har den senere tid forsikret at de ønsker å sikre at deres praksis er 
i overensstemmelse med internasjonale hendelser.127 De siste hendelser skulle 
tilsi at denne populære tjenesten står i fare for å bli stengt.

Ved spørsmålet om det er norsk eller annen lands lovgivning som kom-
mer til anvendelse må man se hen til ulovfestede prinsipper om lovvalg og 
internasjonale konvensjoner. Det vil føre for langt å gå nærmere inn på disse 
vurderingene her.128

3.6.3 Begrenser lovlig kopieringsgrunnlag også muligheten til å ”streame” fi ler?
Som nevnt ovenfor innebærer lovendringen begrensinger i eksemplarfremstil-
ling til privat bruk-bestemmelsen. I forlengelsen av kravets anvendelsesområde 
undersøker jeg her om kravet også legger føringer for brukerens mulighet til 
kun å ”streame”129 fi ler? Ved tolkning av ordlyden, er det klart at § 12 kun 
gjelder ved eksemplarfremstilling. Dette bekreftes også gjennom bestemmel-
sens overskrift: ”Eksemplarfremstilling til privat bruk”. Etter det jeg kan se 
fi nnes det ingen avklaring på dette spørsmålet i andre rettskilder. 

Etter min mening synes det som at kravet til lovlig kopieringsgrunnlag kun 
skal gjelde ved eksemplarfremstilling, og ikke i de tilfeller der brukeren kun 
skal lytte til musikk på Internett, selv om kilden er ulovlig. Denne tolkningen 
er også forenlig med de hensyn som ligger bak opphavsretten. Det skjer mer 
økonomisk skade for opphavsmannen ved at eksemplarer blir kopiert uten 
at han får økonomisk vederlag for dette, enn at eksemplaret kun fremføres. 
Fremføring er også en del av opphavsmannens enerett, slik at tilgjengeliggjø-
ringen i seg selv er ulovlig. Men det at en bruker i neste trinn lytter til dette 
eksemplaret, uten selv å kopiere, kan ikke anses å falle innenfor § 12 sitt 
anvendelsesområde. En slik fremføring kan kanskje til og med bidra til at 
brukeren senere vil kjøpe CD’en. Det er trolig denne hensikten som ligger bak 

126 http://forbruker.no/pengenedine/netthandel/article1146078.ece.
127 http://www.dagbladet.no/kultur/2006/11/21/483654.html.
128 Wagle, Opphavsrett i en digital verden side 455 fl g.
129 Overføring av data, for eksempel lyd eller video, i sanntid over et nettverk (for eksempel 

Internett). Dataene overføres fortløpende uten feilkontroll, og uten at avsender venter på at 
mottakeren har mottatt dataene, Se Lekanger, Mitt Dataleksikon.
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når populære nettsteder som Amazon.com, Platekompaniet og iTunes tillater 
streaming av deler av en låt. 

Slik jeg ser det, er denne situasjonen ikke fanget opp av åndsverkloven og 
kan derfor ikke anses å være ulovlig. 

Et tankekors er imidlertid at min tolkning av § 12 sitt anvendelsesområde 
kan få helt andre konsekvenser dersom fi len som streames for eksempel er en 
spillefi lm. Her kan streaming ha en helt motsatt effekt, siden det er færre som 
kjøper en video når de har sett den en gang, enn om de har lyttet til en sang. 

3.6.4 Skyldkravet ved ileggelse av straffansvar for ulovlig nedlasting av musikk
Det er ikke omtvistet at mange av fi ldelingsnettverkene legger opp til deling 
av opphavsrettslig beskyttet materiale. Etter åvl. §§ 54 og 55 kan det ilegges 
straffansvar ved overtredelse av åvl. § 12 siste ledd. I det følgende skal jeg se 
på hva som kreves av skyld for å ilegge straffansvar.

Etter åvl. § 54 første ledd straffes overtredelser av loven både ved forsett-
lige og uaktsomme handlinger. Ved overtredelse av kravet til lovlig kopierings-
grunnlag kreves det forsett, jf § 54 fjerde ledd.

Det kan være vanskelig å fastslå innholdet av forsettskravet. Under hørin-
gen til lovforslaget om lovlig kopieringsgrunnlag ble det fra fl ere hold hev-
det at det er vanskelig for den enkelte bruker å avgjøre om et verk er lovlig. 
Rettighetsorganisasjonen Elektronisk forpost130 mente for eksempel at bru-
keren ikke kunne holdes ansvarlig for originalen han kopierte fra. Den som 
hadde tilgjengeliggjort den ulovlige kopien måtte med andre ord stå ansvarlig 
for den, og ikke den som i god tro kopierte fra denne igjen.131

Det kan også være vanskelig for brukeren å avgjøre om det foreligger et 
samtykke fra opphavsmannen. I denne oppgaven forutsetter jeg at brukeren 
ikke har samtykke fra opphavsmannen (ellers ville det ikke foreligget noen 
problemstilling).132 

For å avgjøre hva som utgjør et samtykke i opphavsrettslig forstand, må 
man ta utgangspunkt i alminnelige avtalerettslige prinsipper om bindende ut-
sagn (vedtakelsesproblemet)133 

På bakgrunn av vanskelighetene knyttet til skyldkravet, ble det bestemt i 
departementets proposisjon at overtredelse av § 12 ”bare bør gjøres straffbart 

130 Se kapittel 4.1.3.
131 http://efn.no/eucd-norge.html, Under punkt 2.1: ”Krav om lovlig kopieringsgrunnlag”.
132 For mer lesing om fi ldeling av musikk som er opphavsrettslig beskyttet, men hvor det er 

gitt samtykke: Se bl.a. masteroppgaven BitTorrent-an analysis seen from the perspective 
of information infrastructure theory-Lorentz Vaagland, kap. 4.1.1 fl g om IUMA –Internet 
Underground Music Archive.

133 Rognstad, Spredning av verkseksemplar side 275.
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og eventuelt erstatningsbetingende dersom det er utvist forsett”.134 Lovgiverne 
mente at det i en del tilfeller vil være åpenbart at kilden gjengir ulovlig ma-
teriale. Ved et krav om forsett vil bestemmelsen ramme brukeren som er klar 
over at han foretar en kopiering, og anser det som sikkert eller overveiende 
sannsynlig at kopieringsgrunnlaget er ulovlig fremstilt.

I andre tilfeller kan det være vanskelig for brukeren å konstatere rent ob-
jektivt om nettsiden er lovlig eller ikke. Dersom en nettside fremstår som lov-
lig, uten egentlig å være det, vil forsettskravet neppe være oppfylt. Skyldkravet 
må avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle. Det blir derfor naturlig å spørre 
hvordan man skal løse de tilfeller der det ikke følger klart om eksemplaret 
brukeren laster ned er lovlig, eller ikke? En aktuell nettside hvor det har blitt 
stilt store spørsmålstegn til lovligheten av det utlagte materialet, er Myspace.
com.135 Det er en nettside hvor artister tilgjengeliggjør egen musikk. I noen til-
feller kan det imidlertid være vanskelig å avgjøre om det faktisk er artisten selv 
som har lagt ut musikken. Forvaltningsorganisasjonen TONO136 mener at slik 
nedlasting av musikk i utgangspunktet må være ulovlig.137 Deres synspunkt er 
basert på at det foreligger en avtale mellom artisten og TONO, hvor TONO 
har ervervet opphavsmannens enerett til tilgjengeliggjøring. Dersom det fore-
ligger en slik avtale, innebærer det at musikk utlagt av artisten uten ”TONO 
logo”, i utgangspunktet er ulovlig. 

Det gjelder altså et forsettskrav ved overtredelse av § 12 siste ledd, men 
som vi har sett kan det i enkelte tilfeller være vanskelig å vurdere hvorvidt 
forsettskravet er oppfylt, eller ikke. 

I denne sammenheng er det også naturlig å se på om brukeren kan unn-
slippe straffansvar, på grunn av villfarelse. Det vil i utgangspunktet være en 
rettsvillfarelse, dersom man laster ned fra Internett i den tro at all nedlasting 
fra Internett er lovlig, jf. straffeloven § 57. En slik villfarelse vil neppe være 
unnskyldelig, fordi det er allment kjent at nedlasting av musikk kan være ulov-
lig. Man blir derfor neppe fritatt fra straffansvar for ulovlig nedlasting på 
grunnlag av rettsvillfarelse. Det kan spørres om man kan se på disse tilfellene 
av nedlasting som en uegentlig rettsvillfarelse, slik at de må behandles etter 
reglene om faktisk villfarelse, jf. straffelovens § 42. Det er vanskelig å gi noe 
endelig svar på dette, fordi det ikke fi nnes noen klare retningslinjer for hva 
uegentlig villfarelse innebærer.138 Jeg vil derfor ikke her gi en konklusjon på 
spørsmålet om man kan karakterisere slik nedlasting som uegentlig villfar-

134 Ot.prp nr. 46 (2004-05) side 33.
135 http://www.myspace.com/.
136 Kapittel 4.1.1.
137 Samtale med Irina Eidsvold Tøien fra TONO, 8. november 2006.
138 Ot.prp.nr.90 (2003-2004). Under punkt 16.6.3: Departementets vurdering.
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else.139 Dette fordi jeg synes at en eventuell villfarelse i slike tilfeller uansett 
er naturlig å behandle som faktisk villfarelse, siden brukeren ikke er fullt klar 
over de faktiske omstendigheter rundt sin handling, jf. 140For eksempel i de 
tilfeller der brukeren er klar over at nedlasting fra ulovlige musikktjenester er 
straffbart, men han tror han laster ned musikk som ikke bryter med opphavs-
mannens enerett, for eksempel Myspace.com (se ovenfor).

Brukerens handling vil kunne bedømmes som faktisk villfarelse i de tilfeller 
der den utlagte musikken på Internett fremstår som lovlig. 

Ved innføring av et særskilt straffansvar for privat bruk-kopiering på basis 
av ulovlig eksemplar, vil også medvirkning til dette kunne rammes. Det følger 
uttrykkelig av åvl. § 54 tredje ledd. Et eventuelt medvirkningsansvar vil, som 
med hovedmannen, måtte bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle, 
hvor skyldkravet er forsett. 

Hensikten med bestemmelsen om forsett er å avklare rettstilstanden og ty-
deliggjøre for brukerne hvor grensen går for kopiering til privat bruk etter åvl. 
§ 12. Med et krav til forsett, legges det også bedre til rette for rettslig forfølg-
ning av både brukere som kopierer i utstrakt grad og medvirkere som på ulikt 
vis bidrar til den omfattende ulovlige distribusjonen av verk over Internett.141 

3.6.5 Dersom bruk av disse fi ldelingsnettverkene er ulovlig, hvorfor blir bare 
noen stengt?
I kjølvannet av at Napster ble stengt, kom nye fi ldelingsnettverk til, mens an-
dre igjen ble stengt. Verken Gnutella eller BitTorrent har blitt stengt. Det er 
derfor naturlig å spørre hvorfor kun noen fi ldelingsnettverk blir stengt. Det 
fi nnes til nå ingen klare svar på dette spørsmålet i gjeldende rett. 

Ved bruk av nettverkene Gnutella og BitTorrent foreligger det ingen sentral 
server, som ved gamle Napster. Imidlertid fungerte den opprinnelige BitTorrent 
på nærmest tilnærmet måte som gamle Napster.142 Man kan derfor spørre seg 
om grunnen til at BitTorrent vanskelig lar seg kontrollere, skyldes at det ikke 
blir benyttet en sentral tjener, men ulike Torrentfi ler som gir tilgang til trac-
kerne. Har man først stengt en Torrentfi l, kan en ny fi l enkelt etableres. Et 
godt eksempel på dette er den svenske torrentsiden Pirate Bay. Tidligere i år 
ble siden stengt, grunnet brudd på opphavsretten, men kun et par dager senere 
var siden igjen tilgjengelig.

139 Se mer om uegentlig villfarelse i Andorsen, Uegentlig rettsvillfarelse i strafferetten.
140 Det er et generelt prinsipp i norsk strafferett at enhver bedømmes etter sin egen oppfatning 

av den faktiske situasjon, hvis ikke annet er bestemt eller fremgår av sammenhengen, jf. bl.a. 
NOU 1983: 57 s. 148.

141 Ot.prp.nr. 46 (2004-05) side 33.
142 Se kapittel 2.4.
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Ved første øyekast kan et slik desentralisert nettverk minne en om den mer 
tradisjonelle eksemplarfremstillingen som foregår direkte mellom venner, uten 
innblanding av noen sentral server. Det er likevel en stor forskjell mellom disse 
fremstillingene, og at det ved bruk av nettverk som BitTorrent, vil trackerne 
ha mulighet til å fi nne frem til langt fl ere brukere enn man kan regne som sine 
personlige venner.143 Det er derfor åpenbart at slik bruk ikke kan regnes som 
eksemplarfremstilling til privat bruk. 

BitTorrent prøver å legitimere seg ved at deres kopiering ikke kan behandles 
på samme måte som andre ordinære fi ldelingsnettverk, siden det her ikke deles 
hele fi ler, men kun en liten bit. Etter min mening kan ulovlig fi ldeling ikke rettfer-
diggjøres ved at man kopierer fra mange forskjellige klienter for å få en hel fi l. 

Selv om disse nettverkene teknisk sett fungerer på en forskjellig måte, vil 
det for brukerne føles som om tjenestene tilbyr det samme, siden resultatet 
de blir sittende igjen med faktisk er det samme. Siden det ikke er omtvistet 
at disse fi ldelingsnettverkene i stor grad deler opphavsrettslig beskyttet mate-
riale, kan det synes som at nettverkene Gnutella og BitTorrent ikke blir stengt 
fordi teknologien stadig utvikles. Den stadige utviklingen gjør at disse nye 
generasjonene av nettverk blir stadig vanskeligere, om ikke umulig, å kon-
trollere. På den annen side kan det også synes som det er rent tilfeldig hvilke 
nettverk som blir stengt av myndighetene og at det således er et utslag av 
opportunitetsprinsippet.

143 Dette synspunktet har jeg også i en viss grad funnet støtte for i Liebowitz, Rethinking the 
network economy.





4 MUSIKKBRANSJEN VERSUS DEN TEKNOLOGISKE 
UTVIKLINGEN

4.1 Forvaltningsorganisasjoner og interesseorganisasjoner

4.1.1 TONO
Forvaltningsorganisasjonen TONO144 ble stiftet i 1928. Selskapet forval-
ter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge i form av innkassering 
av vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk. 
Disse pengene fordeles deretter til rettighetshaverne i de fremførte verkene. 
TONO representerer komponister, tekstforfattere og musikkforlag og har i 
dag over 13.000 medlemmer. De har ved fl ere anledninger gått til søksmål for 
å ivareta de rettigheter som åndsverklovens etter deres mening oppstiller. 

4.1.2 IFPI
IFPI Norge145 (International Federation of the Phonographic Industry) er for-
eningen for norsk platebransje. Foreningen ble stiftet i 1939 og er interesse-
organisasjon for norske fonogramprodusenter. Medlemmer er norske datter-
selskaper av alle de internasjonale plateselskapene samt rent norske selskaper. 
Organisasjonen samarbeider med en rekke industri-organisasjoner i 48 land, 
deriblant RIAA (se nedenfor). 

4.1.3 Elektronisk forpost 
Det følger av Elektronisk Forpost Norge (EFN) sin hjemmeside at det er en 
elektronisk rettighetsorganisasjon som jobber med medborgerskap og juridiske 
rettigheter i IT-samfunnet.146 EFN er inspirert av den amerikanske organisasjo-
nen Electronic Frontier Foundation (EFF), som engasjerer seg sterkt blant annet 
i kampen mot nettsensur, overvåkning og misbruk av copyrightlovgivningen. 

144 http://www.tono.no/.
145 http://www.ifpi.no/.
146 http://www.efn.no/.
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4.2 Avveining av hensynene til brukeren og rettighetshaveren

Musikkindustrien har gjennom utviklingen av den digitale teknologien blitt stilt 
overfor en rekke utfordringer i grenselandet mellom jus og teknologi. Et av 
spørsmålene som reises i den forbindelse er hvilke hensyn som bør veie tyngst. 
Bør teknologien utnyttes uten sterke opphavsrettslige bånd, eller bør man bygge 
ut regelverket for å kontrollere teknologien?147 På bakgrunn av den tekniske 
utviklingen har åndsverkloven gått fra å regulere forholdene mellom profesjo-
nelle parter, som for eksempel artister og plateselskapene, til å regulere direkte 
forholdet mellom rettighetshaver og forbruker.148 Denne reguleringsendringen 
kan gjøre det vanskelig å oppnå en rimelig balanse mellom disse to hensynene. 

Det foreligger som nevnt (se ovenfor i kapittel 3.3) en grunntanke i opp-
havsretten om at enhver bør få høste fruktene av sitt eget arbeid, jf. prinsippet 
om den åndelige eiendomsrett.149 

En annen grunntanke, som er særlig fremtredende i den amerikanske opp-
havsretten, er å oppnå størst mulig samfunnsnytte. Det innebærer at for å oppnå 
økt produksjon og distribusjon av åndsverk, må opphavsmannen skjenkes visse 
eneretter. Like fullt må disse enerettene ikke være ubegrensede, men må kunne 
innskrenkes dersom den største samfunnsnytten oppnås gjennom fri tilgang til 
verket. Det må da samtidig foretas en interesseavveining, slik at ikke enerettene 
innskrenkes så mye at initiativet til produksjon av åndsverk går tapt. 150

Selv om både hensynet til opphavsmannen og hensynet til samfunnets in-
teresse i å benytte seg av åndsverk til tider står i sterk kontrast til hverandre, 
har begge hensyn sterke tradisjoner i opphavsretten. På samme vis som at det 
ikke er ønskelig at opphavsmannens rettigheter krenkes til fordel for samfun-
net, er det heller ikke ønskelig å forby kopiering til privat bruk i sin helhet. 
Formålet med åvl. § 12 har imidlertid aldri vært at privatpersoner skal stå i 
et konkurranseforhold til rettighetshaveren. Et slikt konkurranseforhold har i 
realiteten oppstått ved at balansen mellom opphavsmannens eneretter og pri-
vatpersoners tilgang til verket, gjennom peer-to-peer fi ldelingsnettverk, nå har 
blitt forrykket. På den annen side har hensynet til personvern og privatlivets 
fred gjort det vanskelig å innføre regler som forutsetter innsyn og kontroll med 
hva som skjer innenfor privatlivssfæren. Det skal derfor tungtveiende grunner 
til for å fastsette absolutte forbud mot kopiering til privat bruk.151

147 Walle, Opphavsrettslige aspekter, side 27. Se også Koktvedtgaard, Lærebok i immateriellrett 
side 165.

148 Bing, Lov&Data, nr.82-juni 2005. 
149 Schønning, Ophavsretsloven, side 59.
150 Hele avsnittet er fra Se Rieber-Mohn, Rettsvern mot omgåelse av DRM-teknologi: en trussel 

mot opphavsretten? side 3.
151 Ot.prp. nr. 15 (1994-95), side 48. 
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Denne balansen er som nevnt søkt ivaretatt ved innføringen av kravet om 
lovlig kopieringsgrunnlag, ”i en tid hvor nye muligheter for massiv kopiering 
og distribusjon av ulovlige kopier i mange tilfeller vil være klart i strid med 
rettighetshavernes interesser.”152 

Lovforslaget ble som nevnt viet stor oppmerksomhet og det skapte mye de-
batt fordi det la for sterke bånd på samfunnets kulturelle utfoldelse. Forslaget 
mottok i stor grad prinsipiell støtte, men mange mente likevel det var uheldig 
med et forbud som ikke kunne håndheves fullt ut.153

Et annet hensyn som spiller inn er hvilken form for skade eksemplarfrem-
stilling vil ha for opphavsmannen, i forhold til skaden ved fremføring. Begge 
”spredningsmåtene” faller inn under opphavsmannens enerett. Det er ikke om-
tvistet at dersom noen har fremført en sang for brukeren, vil den økonomiske 
skaden være mindre ved dette tilfellet, enn dersom brukeren kopierer den sam-
me sangen. Jeg understreker at ved en kopiering vil brukeren sitte igjen med et 
fysisk eksemplar. Det er derfor sannsynlig at han neppe vil kjøpe et nytt eksem-
plar. Ved en fremføring, har brukeren på den annen side, kun lyttet til et eksem-
plar, noe som kan medføre at han også velger å kjøpe det samme eksemplaret. 

Lovendringen skapte en samfunnsdebatt, som alle ville ta del i og ”debat-
ten ble båret oppe av en entusiasme for ny teknologi, snarere enn innsikt i 
opphavsrett.” 154 Det er viktig at folk lar seg engasjere, men det kommer ikke 
nødvendigvis mye konstruktivt ut av et slikt engasjement. Den som roper høy-
est har ikke alltid rett.

4.2.1 Har fi ldeling av ulovlige digitale eksemplarer innvirkning på platesalget?
Det er ikke omtvistet at opphavsrettslig beskyttet musikk fi ldeles på Internett i 
stor skala. Det er derfor etter min mening en svært interessant problemstilling 
om fi ldeling faktisk har en reell innvirkning på platesalget.

Musikkbransjen har hele tiden hevdet at den ulovlige fi ldelingen er hoved-
grunnen til at platesalget har gått kraftig ned de siste årene.155 Etter en statistisk 
undersøkelse foretatt i 2002 konkluderte imidlertid Felix Oberholzer-Gee fra 
Harvard Business School i Massachusetts, og Koleman Strumpf ved University 
of North Carolina med at fi ldeling i det meste kun kunne forklare en ørliten 
del av nedgangen i platesalget.156 Nylig konstaterte likevel EMI-toppsjefen, 

152 Ot.prp.nr. 46 (2004-05), side 31. 
153 Se Kapittel 3.6.4 og 4.3.
154 Bing, ”Mp3-loven”.
155 EMI sin omsetning falt med 7,2 prosent fra året før. Sony BMG gikk med et underskudd 

på 12 millioner. Universal gikk derimot med et overskudd med 26 millioner. Se http://www.
vg.no/pub/vgart.hbs?artid=158606.

156 The effect of fi le sharing on record sales. An empirical analysis, Oberholze-Gee og Strump. 
Se: http://economics.missouri.edu/Seminars/PDF/strumpf.pdf 
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Alain Levy, at CD’en slik den er nå, er død.157 Og i en ny undersøkelse foretatt 
i Storbritannia158 kom det frem at 6 av 10 under 24 år, tror CD’en vil forsvinne 
til fordel for digitale musikksamlinger.159

Det er derfor vanskelig å fastslå om, og i så fall i hvor stor grad, ulovlig 
fi ldeling bidrar til nedgang av platesalget. 

Det fi nnes ulike grunner til at folk fi ldeler materiale som er opphavsrettslig 
beskyttet. En av hovedgrunnene er etter min mening den samme som hvorfor 
folk bryter fartsgrensen, ”snyter” på skatten og tar imot bestikkelser, sjansen 
for å bli tatt er minimal. Når det gjelder fi ldeling av materiale som er opphavs-
rettslig beskyttet tror jeg mange også gjør dette fordi de ikke ser at handlingen 
deres er skadelig. De ser ikke opphavsmannen som taper penger hver gang noen 
kopierer hans CD, i stedet for å kjøpe den. De hevder i stedet at fi ldeling gjør 
at man kjøper musikk man ellers ikke ville ha kjøpt og således utvider sin ”mu-
sikk-horisont.” Samtidig som det kan være til fordel for mindre kjente artister, 
som ellers ikke ville nådd ut til en stor del av befolkningen. På den annen side, 
er det også de mindre etablerte artistene som lider ekstra ved ulovlig fi ldeling. 
Plateselskapene ønsker å ha en holdningskampanje hvor det viktigste budska-
pet er å få frem at den ulovlige nedlastingen først og fremst vil gå utover bred-
den og den mer ”smale” musikken.160 En annen grunn til at mange fi ldeler, tror 
jeg skyldes at de oppfatter musikkbransjen som en grådig aktør som bare tenker 
profi tt, uten vilje eller evne til å endre seg.161 De synes de nærmest utkjemper en 
David-Goliat kamp, som på en måte legitimerer deres ulovlige handlinger.

4.2.2 Hvordan skal musikkbransjen møte de nye utfordringene?
I kjølvannet av at fi ldelingsnettverket Napster ble stengt, har en ny genera-
sjon, stadig mer teknologisk utviklede nettverk kommet på markedet. Selv om 
Napster representerte en trussel mot opphavsmannen og musikkbransjen, ut-
gjorde den ikke samme type skade som de nye fi ldelingsnettverkene. De nye 
nettverkene er vanskeligere å kontrollere og deres struktur er basert på at de 
ikke skal kunne stenges.162 Ved at musikkbransjen stengte Napster kan de sam-
tidig ha skutt seg selv i foten, når disse undergrunnsnettverkene ekspanderer 
i stor grad.163 Jeg tror derfor tiden fremover blir svært interessant i forhold til 

157 http://www.aftenposten.no/kul_und/musikk/article1515956.ece.
158 Undersøkelsen er foretatt av den tidligere NME journalisten Johnny Davis. Se http://www.

nme.com/news/ipod/25033.
159 Det lyktes meg dessverre ikke å få tak i selve undersøkelsen, kun en kort omtale.
160 Mailkorrespondanse med Bjørn Rogstad ved EMI.
161 Dagbladet. Platebransjen er grådig. http://www.dagbladet.no/kultur/2005/09/21/444091.

html.
162 Se kapittel 2.
163 Liebowitz, Rethinking the network economy, side 188.
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hvordan musikkbransjen skal møte de nye utfordringene som den tekniske 
utviklingen representerer.

I USA løpes nesten domstolsapparatet ned av søksmål vedrørende ansvar 
om fi ldeling av opphavsrettsbeskyttet materiale. Ved fl ere tilfeller har man sett 
at domstolene anvender tradisjonelle regler om opphavsrett for å verne opp-
havsmannen mot urettmessig bruk av hans verk.164 Bak de fl este søksmål mot 
disse fi ldelingsnettverkene står Recording Industry Association of America 
(RIAA). Organisasjonens hovedformål er å beskytte medlemmene sine mot at 
musikken deres blir utsatt for piratkopiering.165 En stor del av dette arbeidet 
skjer gjennom ulike informasjonskampanjer.

Sammenlignet med de fl este andre vesteuropeiske land, har den norske 
fi lm- og musikkbransjen hittil ikke gått særlig hardt til verks mot fi ldeling av 
opphavsrettsbeskyttet materiale. Vi har derfor ennå ikke hatt mange slike tvis-
ter oppe for domstolene. Ser man til våre nordiske land, har de gjennomført 
større runder med oppsporing av brukere som har delt ut innhold på fi lde-
lingsnettverk. Det kan tenkes at dette bilde nå snart vil endre seg. For en kort 
stund siden fi kk det norske advokatfi rmaet Simonsen166midlertidig konsesjon 
fra Datatilsynet til å drive privat overvåking i forbindelse med etterforskning 
av ulovlig fi ldelingsvirksomhet.167 Hensikten bak overvåkingen er å skaffe nok 
opplysninger til å kunne anmelde ulovlig fi ldeling til politiet, slik at sivile søks-
mål kan fremmes. En av Simonsens advokater, Espen Tøndel, sier at fi lm- og 
musikkbransjen ønsker å spre frykt blant fi ldelere og skremme så mange som 
mulig til å stoppe. Han medgir at man aldri vil få slutt på fi ldeling og langt i 
fra klare å ta alle som fi ldeler ulovlig materiale, men at de først og fremst er på 
jakt etter de store opplasterne.168

I den senere tid har lovlige alternativer til fi ldelingsnettverkene i form av beta-
lingstjenester blitt lansert.169 De lovlige tjenestene har blant annet bedre lydkva-
litet og er bedre sikret mot virus og uønsket pornografi  og lignende. Lansering 
av disse tjenestene så langt har kun oppnådd delvis suksess, og utviklingen av 
dem har gått sakte. Det gjenstår derfor å se om fjerning av svakhetene ved de 
gratis fi ldelingstjenestene kan bidra til at den ulovlige fi ldelingen blir begrenset.

164 For eksempel Napster og Grokster.
165 Se kapittel 2.3.
166 Simonsen jobber på oppdrag for den norske og internasjonale musikk-og fi lmbransjen.
167 http://www.datatilsynet.no/templates/Page____1610.aspx, sist besøkt 26.11.06. Datatilsynet 

sendte en kopi av sitt brev til advokatfi rmaet til Kultur- og Kirkedepartementet og 
Justisdepartementet. Dette er gjort på bakgrunn av at de ønsker at åndsverkloven skal gjen-
nomgås på nytt, dersom det er politisk ønskelig at rettighetshavere skal ha mulighet til å 
forfølge brudd på åndsverkloven.

168 Hele avsnittet er fra: http://www.digi.no/php/art.php?id=297626.
169 For eksempel iTunes.
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4.3 Vurdering av hensiktsmessigheten med et krav til lovlig 
kopieringsgrunnlag
”Lovgivningen er ingen utfordring i seg selv, den skal alle overholde”.170 
Utfordringen på dette området må være å skape en holdningsendring blant folk, 
innenfor et område hvor lovgivningen i utgangspunktet er svært klar. ”Å laste 
ned en fi lm uten rettighetshavers tillatelse er like alvorlig som å stjele en jakke i 
butikken”, sa kulturminister Giske til Dagbladet tidligere i år. Samtidig påpekte 
han viktigheten av at rettsapparatet kommer på banen, slik at man kan vise 
brukerne at ulovlig fi ldeling vil få konsekvenser.171 Giske viser til et viktig poeng 
om at rettsapparatet må sette en standard for hva som er lovlig eller ikke. 

For å kunne etterleve forbudsregler, i dette tilfelle at nedlasting av musikk 
uten samtykke er ulovlig, må brukerne først forstå hvilke handlinger som er 
forbudt, før de kan innse hvilke konsekvenser sine ulovlige handlinger har. Det 
er på dette området jeg mener at mye ennå kan gjøres. Redegjørelsen ovenfor 
har vist at selv om kravet til lovlig kopieringsgrunnlag isolert sett bør anses 
som en god regel for å ivareta opphavsmannens eneretter, fi nnes det likevel 
mange juridiske gråsoner. Det er derfor jeg med denne oppgaven har søkt å 
belyse noen av de hullene som må ”tettes” i håp om at den ulovlige fi ldelingen 
i en viss grad kan begrenses.

Selv om forbudsreglene tydeliggjøres for brukerne, er det naturlig å spørre 
om brukeren forstår hvilken handling som er straffbar, betyr det at han vil 
overholde et forbud? Det er liten sannsynlighet for at dette vil skje, siden det 
i dag er en såpass utbredt tankegang blant allmennheten at man ikke gjør noe 
alvorlig ved slik fi ldeling. Den fi ldelingen som skjer ved bruk av disse fi lde-
lingsnettverkene er i tillegg svært brukervennlige. Ved kun enkle grep har man 
for eksempel lastet ned det siste albumet til en favorittartist, ofte også før det 
fysisk kommer i butikken. I tillegg er det gratis og sannsynligheten for å bli tatt 
er ekstremt liten, siden myndighetene har små muligheter for å kontrollere hva 
som skjer i det private hjem.172 Vanskelighetene med å kontrollere et forbud, 
kan innebære en risiko for undergraving av respekten for det opphavsrettslige 
lovverk. Det kan imidlertid tenkes at vi den nærmeste tid vil få en endring av 
denne kontrollmuligheten, siden Datatilsynet nå har åpnet for at rettighetsha-
verne kan overvåke fi ldelere. 

Ved at fi ldelere nå kan overvåkes, kan man da vente seg en eksplosjon av 
sivile søksmål? Tidligere i år ble en nordmann siktet for fi ldeling etter at han 
innrømmet å ha tilgjengeliggjort fi lmen ”Pitbullterje” på nettstedet Pirate Bay. 

170 Sitatet er hentet fra Rikke Bang’s, jurist i e-handelsfonden, foredrag om E-mærket under den 
nordiske konferanse i rettsinformatikk i København 5.10.06.

171 http://www.dagbladet.no/kultur/2006/03/29/462225.html.
172 Se ovenfor om Datatilsynets konsesjon om overvåking av fi ldelere.
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Selv om denne siktelsen etter alt å dømme er den første i sitt slag her i Norge, 
tror jeg neppe det blir den siste.173 Det kan derimot stilles spørsmålstegn ved om 
man vil få bukt med den ulovlige fi ldelingen ved å kriminalisere befolkningen. 
Film- og musikkbransjens skremselspropaganda synes dessuten å ha liten effekt 
på fi ldelere. På den annen side kan regelen likevel være god, selv om forbudet er 
vanskelig å overholde. Den gir et viktig signal til brukerne om at slik handling 
er ulovlig. ( Regelen kan i en viss grad sammenlignes med fartsregelen. De fl este 
bryter fartsgrensen, men man er likevel nødt til å ha regler om fartsgrense). 

Det er ikke vanskelig å se at den tradisjonelle balansegang opphavsret-
ten søker å ivareta, er utsatt, og fortsatt vil bli utsatt for et sterkt press.174 
Informasjonsteknologien fornyes og utvides, og bruksområdet blir hele 
tiden større. Det er derfor nærmest umulig å spå hvilken retning denne 
utviklingen vil gå.175 

Selv ikke det beryktede Orakelet i Delfi  kunne spådd utfallet av den kom-
mende teknologiske utviklingen og de tilhørende rettslige problemstillinger 
som oppstår. 

173 I sommer ble en svensk fi ldeler frikjent etter den svenske åndsverkloven, grunnet manglende 
bevis knyttet til om han hadde tilgjengeliggjort en fi lm på Internett, eller ikke.

174 Walle, Opphavsrettslige aspekter side 27.
175 NOU 2001:22 Fra bruker til borger.
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Figur 1: Tradisjonell server/klient

Figur 2: Peer-to-peer (P2P)

Figur 3: Napster

Figur 4: Gnutella

Figur 5: BitTorrent (opprinnelig)

Figur 6: BitTorrent-desentralisert tracking (DHT)

Figur 7: Lovlig eksemplarframstilling til privat bruk

Figur 8: Lovlig eksemplarframstilling til privat bruk

Figur 9: Ulovlig eksemplarframstilling til privat bruk
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FORORD

En rettslig fremstilling av vår nasjonale CERT er noe det hittil ikke har vært 
skrevet om her i Norge. Derimot har det i senere tid vært økt fokus på beho-
vet for å fi nne ut hvordan rettstilstanden er og hvordan den bør være. Det er 
en utfordring å forene IT og juss. For meg virket det nesten som mengden av 
uttrykk og uoversiktlighet tjente som en sikker brannmur mot enhver jurist 
som ønsket å ”knekke koden” slik at porten inn til kunnskap kunne åpnes. 
På sett og vis har jeg kanskje ”hacket” meg inn i denne kunnskapsdatabasen 
og hentet ut noe informasjon. Forhåpentligvis har jeg greid å dekode mange 
kryptiske uttrykk og omformet dem til forståelig tekst. Men det jeg har skrevet 
er bare en liten del av det enorme hav som det gjenstår å skrive om.

Det er et privilegium å få skrive om noe banebrytende som jeg her skal pre-
sentere. Skriveprosessen har vært både spennende, inspirerende og ikke minst 
ufattelig lærerikt. Men ”fødselen” var smertefult i starten. Fremstillingen med 
sin enorme kompleksitet har vært nådeløs og krevet full oppmerksomhet. Ikke 
desto mindre var det en gledens stund når ”barnet” endelig ble født og jeg et-
terhvert har blitt mer fortrolig med emnet.

Jeg vil takke Christophe Birkeland og NorCERT for å utstyre meg med helt 
nødvendig IT faglig kunnskap. Utredningen ville neppe blitt mulig uten dette 
viktige fundamentet. Jeg vil også rette en stor takk til juridiske rådgivere Klaus 
Søreide og Britt Jøsok hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet for tilbakemeldinger 
og innspill. Dere har tatt dere tid til meg i en hektisk hverdag med interesse 
og stort hjerterom. En takk går også til professor Jon Bing som har spilt en 
verdifull rolle som mentor og til stud.jur. Christel Søreide som velvillig har lest 
gjennom manusskriptet og vurdert fremstillingen i lys av øyne uten spesiell 
kjennskap til emnet.

Til slutt vil jeg takke mine barn Andrea og Preben for sin tålmodighet. 
Ikke minst min kjære May-Lene som fortjener mange lovord for sin støtte og 
overbærenhet.

Holmestrand, 21. november 2006





1 INTRODUKSJON

Flammene er kommet ut av kontroll. Brannmannskapet er på plass. Alle mann er 
på jobb i dag. Brannmesteren ser en av offi serene i øynene, trekker et dypt sukk 
og erkjenner at de blir nødt til å innhente forsterkninger. De tilkaller operasjons-
sentralen som bistår den lokale brannstasjonen ved å koordinere forsterkninger.

Et lokalt Computer Emergency Response Team1 (CERT) kan på mange må-
ter sammenlignes med en lokal brannstasjon. En lokal CERT kan eksempelvis 
befi nne seg under kommunens ledelse eller være en integrert del av en større 
virksomhet. Forskjellen vil være at ”brannen” som en CERT skal håndtere er 
virtuell. ”Flammene” kan f.eks. være ondsinnede datavirus som herjer en virk-
somhets datasystemer og nett. Ved vanlig brannslukning vil brannmannskapet 
prioritere det å få kontroll over fl ammene og iverksette tiltak som kan hindre 
spredning til tilstøtende bygg. På tilsvarende måte vil innsatsen til en lokal 
CERT ta sikte på å få kontroll over sine datasystemer og hindre at problemet 
forplanter seg til andre datasystemer og nett.

Men tenk deg at ”brannen” kan sette en virksomhet som er svært viktig 
for samfunnet ut av funksjon, f.eks. en politistasjon, en betydningsfull oljerigg 
eller en viktig kraftforsyningsstasjon. I så fall vil det å redde virksomheten i 
seg selv kunne tilsi at man tilkaller en operasjonssentral som kan koordinere 
en mer omfattende innsats. Norwegian Computer Emergency Response Team2 
(NorCERT) kan kanskje sammenlignes med en slik operasjonssentral som 
bistår den lokale ”brannstasjonen” når IT-sikkerheten hos samfunnsviktige 
funksjoner er alvorlig truet.

NorCERT er en enhet hos direktoratet Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
(NSM). Enheten koordinerer håndteringen av alvorlige dataangrep. Men 
NorCERT driver ikke bare med koordinering av ”brannslukningsarbeid”. Av 
andre offentlige utadrettede tjenester kan det nevnes forebyggende tjenester, 
rådgivning og rapportering til myndighetene. Innadrettede oppgaver, som har 
nær sammenheng med tjenestene, kan være innsamling av relevant informa-
sjon og utarbeidelse av trusselvurderinger.

1 FD, Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet, juni 2003, defi nerer CERT som ”Ekspertteam 
som håndterer IT-sikkerhetshendelser”.

2 Computer Emergency Response Team (CERT®) er et beskyttet varemerke grunnlagt av 
forsknings- og utdanningsinstitusjonen Software Engineering Institute ved Carnegie Mellon 
University i USA.
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1.1 Emne og avgrensning

I den innledende del, kapittel 2, vil jeg se nærmere på bakgrunnen for oppret-
telse av en nasjonal CERT, dvs. hvorfor man har valgt å etablere nye offentlige 
tjenester. Et viktig trekk ved NorCERT er at den er etablert på grunnlag av 
et privat-offentlige samarbeid. I lys av dette kan det være relevant å spørre i 
hvor stor grad de tjenester NorCERT yter kan sies å være et privat eller of-
fentlig forvaltningsansvar. Kan samarbeidet med private aktører virke inn på 
NorCERTs prioriteringer og virksomhet for øvrig? Jeg vil i avsnitt 2.2 ta ut-
gangspunkt i eiers ansvar for egen IT-sikkerhet når jeg drøfter grunnlaget for 
det privat-offentlige samarbeid.

Avhandlingen tar sikte på å gi en forvaltningsrettslig fremstilling av 
NorCERTs organisasjon og ansvarsroller. Et overordnet formål er – gjennom 
en analyse, beskrivelse og forståelse – å vurdere hvorvidt man har fått en hen-
siktsmessig organisatorisk løsning for de oppgavene som IT-sikkerhet innebæ-
rer. Jeg har her prøvd å ta hensyn til at NorCERT er et nytt offentlig organ som 
yter nye offentlige tjenester, dvs. at organisasjonen fyller et tidligere tomrom i 
den offentlige forvaltning. Dette innebærer at organisasjonen vil være nokså 
ukjent for de fl este og at forholdet til andre offentlige ansvarsområder kan 
synes uklar. Jeg har derfor viet noe plass til en drøftelse av organisasjonens 
oppbygning og hva som er dens organisatoriske tilhørighet. Den juridiske til-
nærmingen vil være å gjøre rede for hvordan NorCERT er organisert (kapittel 
3). En annen måte å nærme seg redegjørelsen av hva NorCERT er på, kan 
være å ta utgangspunkt i hva NorCERT gjør. Sistnevnte tilnærming vil fremgå 
av senere kapitler, men kan likevel ha betydning for forståelse av kapittel 3. 
Det vil her være viktig å sondre mellom utadrettede offentlige tjenester og 
innadrettede organisatoriske oppgaver. Førstnevnte dreier seg om tjenestene 
utad mot samfunnet, mens sistnevnte er et spørsmål om hvordan NorCERT 
skal organisere seg internt for å oppnå formålet med organisasjonen. I relasjon 
til ovennevnte, tar kapittel 4 sikte på å gi en nærmere vurdering av organisa-
sjonens formål og hvem som er målgruppen for NorCERTs tjenester.

I kapitlene 5 til 8 vil jeg redegjøre for hvordan NorCERT arbeider, dvs. me-
todene for utøvelse av tjenester og oppgavene for øvrig. I avsnitt 6.2 vil jeg bl.a. 
se nærmere på noen metoder for innhenting av informasjon. En problemstil-
ling som drøftes, er om NorCERT driver kriminaletterforskning, og hvordan 
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slik etterforskning i så fall bør organiseres i forhold til politi- og påtalemyn-
dighetenes etterforskningsvirksomhet. Dette blir nærmere drøftet under avnitt 
7.5. For å få til en hensiktsmessig avgrensning av emnet, har jeg under kapittel 
8 fokusert særlig på NorCERTs reaktive håndtering av konkrete IT-sikkerhets-
hendelser. I avsnitt 8.2 ser jeg på bruk av myndighet i tjenesteutøvelsen og på 
grensene for bruk av makt som virkemiddel i den offentlige tjenesteutøvelsen.

En annen del av NorCERTs virksomhet vil være utarbeidelse av trusselvur-
deringer. Slike vurderinger kan danne grunnlag for hvordan en konkret hen-
delse bør håndteres. Vurderingene kan også ha betydning for en mer overord-
net organisering av IT-sikkerhet i forvaltningen som et hele. Slike evalueringer 
vil danne et viktig grunnlag i vurderingen av hva slags tiltak som bør settes i 
verk i forebyggende og reaktive faser, f.eks. distribusjon av informasjon, råd-
givning og assistanse. Jeg vil behandle noen faktorer som angir verdiene i vur-
deringenes vektskåler fortløpende der de hører hjemme.

Emnet er avgrenset til å omhandle en såkalt ”normalsituasjon”, dvs. at 
unntakstilstander som nasjonale kriser (nasjonalt beredskap) og krig (militært 
forsvar) faller utenfor3. Jeg vil heller ikke gå nærmere inn på problemstillinger 
som berører spørsmål om erstatning, personvern eller eventuelle kontrakts-
rettslige problemstillinger som følge av NorCERTs avtale med private aktører. 
Problemstillinger knyttet til samarbeid over landegrensene, interlegale spørs-
mål eller folkerettslige skranker blir heller ikke drøftet her.

1.2 Rettslig plassering og bruk av rettskilder

Den rettslige plasseringen av emnet kan ses fra to perspektiv. For det første har 
vi det privatrettslige perspektiv som fokuserer på den enkelte eiers selvstendig 
eieransvar, hans rettigheter og plikter for egen IT-sikkerhet i kraft av en privat 
autonomi. For det andre kan emnet ses fra et offentligrettslig perspektiv som an-
går NorCERTs ansvar for samfunnssikkerheten4. Det er denne betraktningsmåte 
som er relevant for fremstillingen her. Sett fra det offentligrettslig ståsted vil frem-
stillingen belyse problemstillinger fra to rettsområder. Dette gjelder drøftelsen 
omkring statsrettslige spørsmål og de forvaltningsrettslige problemstillinger.

Prosessen knyttet til Stortingets budsjettbevilgninger som grunnlag for re-
gjeringens offentlige organisering av en nasjonal CERT, hører hjemme i stats-
forfatningsretten. Sentrale rettskilder her vil være utredninger foretatt av 

3 Dette gjelder både NorCERT som del av nasjonalt beredskap samt interne beredskapsplaner 
som gjelder for de ulike tjenestefunksjonene i NSM.

4 Dette kan kanskje formuleres som det offentliges ansvar til å sørge for et akseptabelt sikker-
hetsnivå hos den enkelte eier sett fra et samfunnsperspektiv.
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Sårbarhetsutvalget (NOU 2000:24) og Infrastrukturutvalget (NOU 2006:6). Det 
er viktig å presisere at selv om nevnte utredninger kan ses som mulige forarbei-
der i en tidlig lovprosess, har man foreløpig ikke holdepunkter for å vurdere den 
rettskildemessige betydningen i forhold til potensielle fremtidige lover. Det kan 
derfor stilles spørsmål om denne del av fremstillingen etter dagens rettstilstand 
egentlig hører hjemme i forvaltningsretten. Likevel kan de nevnte utredninger på 
nåværende tidspunkt utgjøre tungtveiende rettskilder i forhold til den fremtidige 
rettsutviklingen og ikke minst de rettspolitiske drøftelser nevnt i kapittel 9.

Vurdering av forvaltningens organisering av NorCERT og formål med 
virksomheten bygger i stor grad på rettskilder innen forvaltningsretten. 
Forvaltningsloven av 10. februar 1967 § 1 om saksbehandlingsregler knyttet til 
enkeltvedtak og utferdigelse av forskrifter vil derimot ikke gi særlig veiledning 
i de spørsmål som behandles her. Derimot vil forvaltningsrettslige prinsipper 
kunne spille inn. Internasjonale prinsipper og etablert praksis for organisering 
og håndtering av IT-sikkerhet har også betydning. Jeg fi nner det nærliggende 
å plassere den offentligrettslige delen av denne drøftelsen i forvaltningsret-
ten. Det er mulig vi her taler om et nytt rettsområde innen forvaltningsretten, 
slik at en juridisk fremstilling av NorCERTs organisatoriske oppbygning, dens 
rettslige grunnlag, rettslige rammer og regler for organisasjonens metodebruk 
kan betegnes som spesiell forvaltningsrett. Men dette blir likevel ikke fullt 
ut dekkende. Rettsområdet er unikt på bakgrunn av dens tverrfaglige platt-
form. Terminologien bærer preg av tenkemåter som ikke uten videre lar seg 
overføre til en tradisjonell rettslig tilnærming. Det er vanskelig å få særlig ut-
bytte av drøftelsene dersom terminologien ikke klargjøres i tilstrekkelig grad. 
Beskrivelser som kan legge grunnlaget for forståelse av de problemstillingene 
som reises, blir derfor viktig. Drøftelsen vil også inneholde noen rettssosiolo-
giske aspekter, men slike synspunkter har jeg skjøvet helt i bakgrunnen og vil 
bare trekke dem frem i den grad jeg mener det er nødvendig for å få frem en 
hensiktsmessig inndeling av emnet.

Den viktigste rettskilden i den forvaltningsrettslige drøftelsen er iverkset-
tingsbrev 2006 (IVB) for NSM av 27. desember 2005 fra Forsvarsdepartementet 
(FD) til NSM5. Brevet tar sikte på å gi overordnede retningslinjer om formålet 
med NorCERTs virksomhet. Dernest gir den også noen taktiske retningslin-
jer om NSMs indre organisering av NorCERT. Den svært generelle ordlyden 
i iverksettingsbrevet, krever at det må foretas en nærmere tolkning av IVB. 
Dette gjelder både konkretisering av formålet med NorCERT, hva dens tje-
nester består i, hva som ligger til grunn for trusselvurderingene med mer. I 
forbindelse med denne tolkningsprosessen har jeg bl.a. sett på innspill fra 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) til FD i brev av brev av 

5 Det foreligger også en langtids IVB. Denne vil ikke bli omtalt i her.
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14. februar 2006 samt et internt dokument som ble brukt av en interdepar-
temental arbeidsgruppe i Politi- og justisdepartementet (JD)6. Slike rettskilder 
kan ha betydning som tolkningsfaktorer ved tolkning av IVB 2006 der ord-
lyden er uklar. Iverksettingsbrevets bruk av bransjeterminologi, gjør det også 
nødvendig å se på den rettskildemessige betydningen av bransjepraksis og eta-
blerte internasjonale prinsipper fra CERT/CC7. Jeg har også sett nærmere på 
etablert praksis hos NorCERT. Slike rettskilder er tillagt stor vekt ved forslag 
til Standard Operativ Prosedyre (SOP)8.

1.3 Særlig om systematikken og den rettslige oppbygning

Det er særlige fremstillingshensyn som gjør seg gjeldende i behandlingen av 
nærværende emne. For det første har det skjedd en hurtig utvikling i etablering 
av CERT miljøer over hele verden. Utviklingen preger rettskildebildet innen 
et rettsområde med lite eller ingen lovregulering av IT-sikkerhetsfunksjoners 
utøvende virksomhet9. En rekke grunnleggende rettsspørsmål står fortsatt 
ubesvart. For det andre er rettsbildet innen offentlig IT-sikkerhetsforvaltning 
generelt preget av fragmentariske ansvarsroller, mange uklarheter og lite over-
siktlighet. Noe systematisk fremstilling av NorCERTs organisasjon og utø-
vende funksjoner har etter min kjennskap ikke tidligere vært behandlet, så det 
fi nnes så og si ingen teori å støtte seg til10.

En betydelig del av arbeidet med denne utredningen har gått med til å 
utforme et rettslig rammeverk, et skjelett, som jeg har kunnet bygge de retts-

6 Dette er et internt dokument som ble brukt av en interdepartemental arbeidsgruppe i JD og 
som så på muligheten for å opprette en nasjonal CERT i Norge. Det interne notatet som 
rettskilde, kan likevel være relevant for å se hvordan JD tenker seg NorCERTs overordnede 
formål og løsning i forholdet til deres ansvarsområde der motivene og ordlyden i IVB er 
uklar. Se vedlegg 3 til avhandlingen. JD, Kravspesifi kasjon, 10. juli 2006.

7 CERT programmet har vært under stadig utvikling og man opprettet etter hvert CERT 
Coordination Center (CERT/CC) som skulle koordinere ekspertisen innen IT-sikkerhetshen-
delser. CERT/CC er nå en del av et større program hvor hovedmålsetningen er å sikre utvik-
ling av systemer og utdanning av personell innen hendelsesstyring. Nærmere om CERT/CC, 
se http://www.cert.org/.

8 En prosessorientert tenkning som basis for administrering av IT-sikkerhet i fi nansnæringen 
følger allerede av IT-forskriften av 16. desember 1992 § 2 jf § 1.

9 Norge inngår i et samarbeid kalt International Watch and Warning Network (IWWN) 
sammen med 14 andre land. Formålet er fi nne frem til et felles rettslig rammeverk for ”inci-
dent response” og ”cyber information sharing”. IWWN, Conference communique, 2004 og 
IWWN, Conference communiqie, 2006.

10 Are Vegar Haug har skrevet en avhandling om Rettslige reguleringer av informasjonssikker-
het i CompLex nr. 2/2006. Men det jeg skriver om her er ikke IT-sikkerhet generelt.
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lige drøftelsene på. Her har jeg valgt å benytte SOP11 som modell, i tråd med 
intensjonene hos NorCERT. Jeg fi nner SOP-modellen særlig egnet som verktøy 
for systematisering og som grunnlag for rettslig vurdering av NorCERTs or-
ganisatoriske struktur. En klar utfordring ved utarbeidelse av SOP har vært å 
sette dels uklare og ufullstendige IT-faglige begreper inn i en rettslig kontekst. 
Her vil det foregå en del de lege ferenda argumentasjon underveis. Av hensyn 
til begrensninger i omfang av emnet, har jeg ikke gått dypt inn på de rettskil-
demessige eller rettsfi losofi ske betraktninger som kan ligge til grunn for valg 
av struktur. Men i korthet vil jeg nevne at jeg vektlagt det å fi nne en rettslig 
grunnstruktur som kan gi en så gjennomgående og harmonisk oppbygning av 
rettsområdet som mulig. Jeg har også lagt vekt på at den rettslige oppbygning 
bør ha en viss overføringsverdi til en mulig fremtidig lovprosess. Det bør her 
være mulig å gjenkjenne prioriteringer og styringsparametre som materielle 
rettsregler og prosedyrer og prosesser som prosessuelle rettsregler.

Endelig er det hensyn til emnets kompleksitet. Det er vanskelig å se hel-
heten når man leser avsnittene fortløpende. Forhold som blir drøftet i senere 
kapitler kan spille inn i kapitler drøftet tidligere. Man kan derfor ha nytte av å 
lese avhandlingen mer enn en gang. Likevel vil jeg ikke forutsette at leser skal 
være nødt til å lese fl ere ganger for å få utbytte av de avsnitt som behandles.

11 Nærmere om Standard operativ prosedyre, se avsnitt 5.3.



2 HISTORISK OVERSIKT

2.1 Fra varslingssystem til operasjonssentral

Etter Sårbarhetsutvalgets (NOU 2000:24) og senere Infrastrukturutvalgets 
(NOU 2006:6) utredninger er det blitt reist spørsmål om den tradisjonelle 
modell for offentlig ansvarsdeling gir en tilfredsstillende løsning for håndte-
ring av større IT-sikkerhetshendelser12. Sårbarhetsutvalget har pekt på behovet 
for en helhetstenkning i forhold til nasjonale mål og prosedyrer for effektiv 
hendelseshåndtering i alle ledd. Utvalget fant at IT-sikkerhet i departementene 
var sterkt underprioritert. Det ble her ansett som en viktig oppgave å klargjøre 
de offentlige ansvarsroller innen IT-sikkerheten. Sårbarhetsutvalget påpekte at 
oppsplittingen mellom departementer, direktorater og tilsyn var medvirkende 
faktorer til en svak offentlig samordning innen IT-sikkerhet13. Det ble videre 
vist til behovet for å redusere samfunnets IT-sårbarhet ved informasjonsut-
veksling, økt varslingsevne, faglig kompetanse, utdanning, forskning og ikke 
minst et partnerskap mellom offentlige og privat virksomheter14. 

I etterkant av Sårbarhetsutvalgets rapport ble det i 2000 opprettet et 
Varslingssystem for Digital Infrastruktur (VDI) i samarbeid mellom daværende 
Forsvarets overkommando/Etterretningsstaben, Forsvarets overkommando/
Sikkerhetsstaben og daværende Politiets Overvåkingstjeneste. Varslingssystemet 
var avhengig av et nært samspill mellom private og offentlige virksomheter. I 
januar 2003 ble VDI etablert permanent i det nyopprettede direktoratet NSM. 
VDI var i utgangspunktet et varslingssystem som skulle telle antall dataangrep. 
I tillegg ønsket man å fi nne ut hvilke metoder trusselaktørene benyttet seg av, 
og hvem de var. Men som Jansen uttrykker så treffende, ”All verdens oppda-
gelse hjelper imidlertid ingenting hvis ikke noen reagerer…”15. NSM lanserte 
derfor responssenteret NorCERT, som regjeringen etter hvert besluttet perma-
nent etablert hos NSM fra januar 2006, underlagt FD. VDI ble på denne måten 
bygget ut med NorCERT slik at varslingssystemet (VDI) og responssenteret 
(NorCERT) utgjorde et enhetlig senter. I denne anledning har riksrevisjonen 
pekt på at en effektiv utnyttelse av de faglige resurser i VDI/NorCERT ville 

12 NSM, Behov for å defi nere grensefl ater, 11. mai 2006.
13 NOU 2000:24 avsnitt 23.1
14 NOU 2000:24 avsnitt 6.6.3
15 Informasjonssikkerhet, Jansen m.fl ., s. 96.
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være avhengig av defi nerte ansvarsroller i forhold til offentlige og private an-
svarsområder. Dette blir nærmere behandlet i avsnitt 3.2 jf 2.2.

2.2 Privat-offentlig samarbeid som plattform

2.2.1 Eieransvar og samfunnsansvar
Den teknologiske utviklingen har gjort fl ere virksomheter avhengige av 
Internett for å fungere. Det rettslige utgangspunkt er at eier16 har det primære 
ansvar for egen IT-sikkerhet. Installasjon av antivirus program, opprettelse av 
brannmur, brukernavn og passord er velkjent for de fl este. Hovedregel er at 
eier stort sett står fritt til selv å bestemme hvordan han vil forvalte egen IT-
sikkerhet. Den private autonomi gir grunnlag for ”forskjellige krav, friheter 
og kompetanser”17 og han kan ”råde fritt over sine ting både faktisk og retts-
lig”18. Mæland nevner som eksempel at dette må innebære rett til å sette lovli-
ge og ikke-diskriminerende vilkår for adgang og avvise eller bortvise personer 
på hans eiendom som ikke etterkommer eiers krav19. Hva som er akseptabelt 
sikkerhetsnivå, bestemmes da i forhold til eierens egne interesser av å verne om 
IT-sikkerheten. Om sikkerheten skal være optimal, tilfredsstille et minstenivå 
eller være totalt fraværende avgjøres først og fremst i forhold til hvilke konse-
kvenser det vil ha for eieren om hans datasystem bryter sammen.

Kan samfunnet forvente at eier skal ta hensyn20 utover det som tjener hans 
egeninteresse ved ivaretakelse av IT-sikkerheten? I så fall vil to hensyn stå mot 
hverandre, hensynet til eierinteressene og hensynet til samfunnsinteressene. En 
slikt forventning kan være berettiget på grunnlag av regulatoriske bestemmel-
ser21, konsesjonsbelagte vilkår for virksomhetsstyring eller på mer abstrakt 
prinsipielt grunnlag. Jeg vil i den videre fremstilling holde slike tilfeller uten-
for. Det som er interessant for fremstillingen her er om eiere, som råder over 

16 Med eier sikter jeg her både til private og offentlige eiere. Når jeg omtaler en lokal CERT, vil 
denne som oftest være knyttet til en bestemt eier. Det er altså eierne som primært forvalter 
lokale CERT enhetene, enten eierne er en kommune, privat forretningsforetak eller et statlig 
myndighetsorgan.

17 Eckhoff, Forvaltningsrett, s. 37.
18 Auglend, Politirett, s 889
19 Auglend, Politirett, s 889, 890
20 Når eier har samfunnsansvar sikter jeg her til ansvar for de hensyn som går utover de in-

teresser eier har i forhold til de overordnede mål med virksomheten som f.eks. økonomisk 
fortjeneste.

21 IT-forskriften setter f.eks. en rekke standarder for IT-sikkerhet i fi nansnæringen, jf forskrif-
tens § 1.
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virksomheter av viktig betydning for samfunnet22, kan pålegges et særlig sam-
funnsansvar når det gjelder valg av sikkerhetsnivå. Det skal ikke utelukkes at 
samfunnsviktige virksomheter forventes å bære et selvstendig ansvar i forhold 
til samfunnsinteressene23. På annen side er det tungveiende hensyn som trekker 
i retning av en betydelig offentlig innsats fremfor å overlate ansvaret til eier, 
enten eierskapet er offentlig eller privat. Næringslivets overordnede formål er 
først og fremst å skape økonomisk gevinst. Det å velte et stort samfunnsansvar 
på et fåtall private aktører, kan virke tilfeldig i forhold til hvem som skal bære 
omkostningene.

En sikkerhetsforvaltning, utelukkende basert på eiers initiativ, kan dessuten 
by på interessekonfl ikter hvor man kunne risikere en manglende villighet til å 
påta seg større byrder enn det som tjente eierinteressene. Samfunnets behov 
for en svært høy sikkerhetsstandard hos samfunnsviktige funksjoner, kan gå 
langt utover det som er markedsøkonomisk lønnsomt for eieren. En risiko kan 
være at eier driver et kalkulert sjansespill på samfunnets bekostning. En dår-
lig forvaltning av virksomhetens interne IT-sikkerhet blir kanskje først kjent 
når krisen er et faktum. Men selv om viljen skulle være aldri så optimal, vil 
den enkelte eiers evne til å ivareta viktige samfunnsinteresser ofte være util-
strekkelig. Det kan også knytte seg betenkeligheter ved å overlate et bredt 
samfunnsansvar til et begrenset utvalg av private aktører som neppe besitter 
den nødvendige oversikt eller nødvendige ekspertise til å vurdere hvilke sam-
funnshensyn som til enhver tid bør prioriteres. I tillegg knytter det seg gjerne 
forventninger til at offentlige myndigheter sørger for at samfunnsviktige funk-
sjoner opprettholdes. I de tilfeller hvor det forventes at offentlige myndigheter 
påtar seg et særlig ansvar for en eiers håndtering av egen IT-sikkerhet, vil an-
svaret ofte være fordelt mellom privat og offentlig sektor. En slik ansvarsdeling 
kan springe ut fra de interesser som er berørt. Når det er utelukkende private 
interesser som har nytte av å forvalte egen IT-sikkerhet, er det nærliggende at 
eieren selv bærer byrden. I den grad ulike samfunnsinteresser blir berørt, kan 
hensynet til samfunnet tilsi at offentlige myndigheter bærer en tilsvarende del 
av forvaltningsansvaret. Dette kan på overordnet nivå innebære utarbeidelse 
av regler for å sikre et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Det kan også knyttes 
forventninger til at det offentlige stiller ressurser til rådighet ved utarbeidelse 
av risiko- og trusselvurderinger, håndtering av sikkerhetskrenkende hendelser 
og gjenoppretting ved skade. Dersom opprettholdelse av viktige samfunns-
funksjoner er avhengig av hvordan eier håndterer IT-sikkerheten, kan hensyn 
til samfunnet også tilsi en forholdsmessig offentlig bruk av inngripende virke-
midler for å sikre at eier holder et akseptabelt sikkerhetsnivå.

22 Om samfunnsviktige funksjoner, se avsnitt 4.1
23 NOU 2006:6 avsnitt 5.3.1 berører i viss grad problemstillingen.
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2.2.2 Organisering av offentlig IT-sikkerhet
Hvordan er offentlig sektor organisert når det gjelder det offentliges ansvar 
for at samfunnsviktige funksjoner holder et akseptabelt IT-sikkerhetsnivå? 
Av departementer med samfunnssikkerhet som primærfunksjon, vil jeg sær-
lig nevne JD, FD, FAD samt Samferdselsdepartementet (SD). Med primær-
funksjon sikter jeg her til de oppgaver som har direkte sammenheng med utø-
velse av virksomhetens overordnede målsetninger, dvs. dens samfunnsrolle. 
Sekundærfunksjoner angår oppgaver som angår den indre organisering av 
virksomheten, dvs. hvilke beslutninger som må til for å oppnå de overordnede 
mål. Det vil være det enkelte fagdepartement som har et overordnet ansvar 
innen sin sektor24. I den grad rikets sikkerhet er berørt, vil det være regje-
ringen som har det overordnede offentlige ansvar. Med rikets sikkerhet i vid 
forstand siktes det både til den ytre og indre sikkerhet som er inndelt i hhv 
militær og sivil sektor. Den ytre sikkerhet gjelder trusler fra utlandet som angår 
norsk suverenitet og sikkerhet. Dette kan være en fremmed stat eller ikke-stat-
lige nettverk som eks. Al-Qaida25. Den indre sikkerhet angår sikkerhetstrusler 
innenfra. Det overordnede offentlige ansvar i sivil sektor ivaretas av det en-
kelte fagdepartement, mens JD har et samordningsansvar i sivil sektor. FD har 
det overordnede ansvar i militær sektor.

24 NOU 2006:6 avsnitt 5.1
25 Auglend, Politirett, s. 240. Sunde, Lov og rett i cyberspace, (s. 80-81) omtaler elektronisk 

krigføring og den asymmetriske trussel.



3 NORCERTS ORGANISASJON OG ANSVARSROLLER

3.1 Metode for beskrivelse av organisasjon og ansvarsroller

Det er mulig at man kan systematisere fremstillingen ved å tenke seg ledelses-
nivåer26 og trinnhøyder. Slike nivåer og trinnhøyder kan ses i to perspektiv. 
For det første har vi den offentlige forvaltningens innadrettede ledelsesnivåer 
(avsnitt 3.1.1). For det andre fi nner man eiernes ledelsesnivåer for IT-sikker-
hetsledelse27 (avsnitt 3.1.2).

3.1.1 Forvaltningens innadrettede ledelsesnivåer
På høyeste nivå befi nner den overordnede ledelse seg. Her besluttes hvilke 
prinsipielle målsetninger og prioriteringer NorCERTs virksomhet skal ha. Det 
er på dette nivå NorCERTs rolle defi neres og utpensles. Slike beslutninger fore-
går prinsipalt på departementsnivå28. Dette kan man kalle det strategiske plan 
med fokus på NorCERTs overordnede formål (avsnitt 3.2). Oppgaver som 
har direkte sammenheng med overordnede formål, betegner jeg som primære 
virksomhetsfunksjoner. I etasjen under, på direktoratsnivå, sitter direktør i 
NSM29. Her treffes beslutninger om hvordan virksomheten skal styres, dvs. 
hvordan NSM skal organisere seg for at NorCERT skal oppnå de overord-
nede strategiske mål. Dette kan omfatte valg av arbeidsmetoder og enhetens 
indre organisering herunder de planer og prioriteringer som må til for å oppnå 
resultater innen gitte strategiske rammer. Dette er ikke oppgaver som har di-
rekte sammenheng med utøvelsen av de primære virksomhetsoppgaver, men 
som indirekte er nødvendig for å innfri forventningene til den overordnede 
måloppnåelse. Dette taktiske nivået bærer preg av å være resultatorientert (av-
snitt 3.3). På lokalt nivå fi nner man den operative ledelse med ansvar for den 
praktiske utøvelsen av NorCERTs funksjonelle oppgaver. Dette kan kanskje 

26 Auglend, Politirett, s. 221-222.
27 Se f.eks. Informasjonssikkerhet, Jansen m.fl ., s. 75-76. Jeg har også merket meg en viss struk-

turell likhet til Storbritannias forvaltning av krisehåndtering. Jeg har ikke foretatt noen kom-
parativ vurdering av engelsk oppbygning.

28 Jeg ikke gå nærmere inn på regjeringens overordnede ansvar i forhold til departementene.
29 På dette plan har departementene gitt noen instrukser mht etablering og indre organisering, 

dette kan begrense NSM direktørens kompetanse på det taktiske ledelsesnivå.
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identifi seres som det operative nivå hvor de utøvende prosesser for virksomhe-
tens gjøremål står sentralt30.

IT-sikkerhetsansvar på grunnlag av privat autonomi og offentlige myndig-
hetsutøvelse vil være en nokså gjennomgripende sondring i fremstillingen her. 
Dette kan kanskje illustreres ved at man tenker seg to ytterpunkt: I den ene 
enden fi nner man eiers IT-sikkerhetshåndtering innen den privatrettslig sfære i 
kraft av privat autonomi, mens i andre enden ligger den offentlig myndighets-
utøvelse i kraft av ”statens høyhetsrett”. Man kan si at NorCERT befi nner 
seg i en mellomstilling mellom disse ytterpunktene. Bare unntaksvis vil denne 
enheten utøve offentlig myndighet eller myndighet på vegne av andre private 
interesser31. Hovedregelen vil være at den normalt ikke utøver slik myndighet. 
Men selv om NorCERT ikke utøver offentlig myndighet eller makt, vil den 
fortsatt fungere som et offentlig forvaltningsorgan med offentlige funksjoner. 
Av offentlige funksjoner kan nevnes tjenester som assistanse til prioriterte virk-
somhetseieres ivaretakelse av egen IT-sikkerhet og rapportering til de offent-
lige myndighetsorganer som har et myndighetsansvar i berørt sektor32.

3.1.2 Trinnhøyder for eiers styring av IT-sikkerhet
Når det gjelder organisering av sikkerhetsledelsen, tales det ofte om tre nivåer. 
Jeg vil omtale disse nivåene som trinnhøyder. Det at jeg sondrer mellom ledel-
sesnivåer og trinnhøyder kan forhåpentligvis gjøre det lettere å holde forvalt-
ningens innadrettede organisering atskilt fra det som gjelder privat og offentlig 
sikkerhetsledelse hos eierne.

Eiernes ansvar for egen sikkerhet33 kan omtales som strategisk trinn. Det 
er her eiers overordnet ”policy” for IT-sikkerheten blir utarbeidet34. Offentlige 
regler som stiller krav til eiers sikkerhetspolicy og prosedyrer for håndtering, 
kan innskrenke eiers frihet på dette trinn. På taktisk trinn treffes beslutning 
om hvilke tiltak som skal iverksettes, hvem som skal utføre oppgavene og 
hvordan det skal gjøres. I fremstillingen videre blir dette ofte et spørsmål om 
hvilke prosedyre som skal følges35. Som hovedregel vil eier selv ha det taktiske 

30 Et annet spørsmål kan være om operativt nivå faktisk innebærer forvaltningsrettslig ledelse. 
Jeg vil ikke ta stilling til dette spørsmålet, men ettersom enheten NorCERT er organisert med 
egen enhetsleder, velger jeg å ta med et operativt ledelsesnivå.

31 Jeg ser her bort fra det interne eieransvaret for egen sikkerhet ved NorCERT
32 Ved iverksettelse av nasjonal beredskapstiltak har NorCERT etter IVB en særlig bistands-

funksjon. Jeg vil ikke gå nærmere inn på aktuelle tiltak i det sivile eller militære beredskaps-
system.

33 Nærmere om ansvarsprinsippet, se avsnitt 3.2.
34 Om sikkerhetspolicy, se Informasjonssikkerhet, Jansen m.fl ., s. 75
35 Selv om prosedyrene nevnt i senere kapitler retter seg mot NorCERT, kan prosedyrene også 

ha relevans for eiernes IT-sikkerhetshåndtering.
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ansvar. Men som nevnt i avsnitt 2.2.1, kan den offentlige forvaltning ha et sær-
lig ansvar ovenfor samfunnsviktige aktører. NorCERTs koordineringsansvar 
(omtalt i avsnitt 7.1) kan i denne sammenheng sies å være av taktisk karakter. 
På operativt trinn fi nner vi selve gjennomføringen av tiltakene besluttet på 
strategisk og taktisk trinn. Dette kan dreie seg om alt fra utarbeidelse av risiko- 
og trusselvurderinger til gjenopprettelse ved inntrådte hendelser.

3.2 Ansvar på departements nivå – overordnede formål

I Norge har det forvaltningsrettslige ansvarsprinsippet fått god gjenklang når man 
skal fastlegge ansvarsforholdet mellom ulike sektormyndigheter36. Prinsippet 
innebærer at den virksomhet som har ansvar i en bestemt sektor, også bør ha 
ansvar for skadeforebyggende tiltak, beredskapsforberedelser og iverksetting av 
beredskapstiltak. De tjenester som utøves av NorCERT er imidlertid knyttet til 
overordnede nasjonale formål og er ikke begrenset til en bestemt sektor37.

Vil ansvarsprinsippet være tilstrekkelig grunnlag for å identifi sere ansvars-
forholdene mellom departementene? I brev fra JD til Riksrevisjonen av 5. sep-
tember 200538 understreker JD på bakgrunn av ansvars-, nærhets39- og likhets-
prinsippet40 at ”IT-sikkerhet er et virksomhetsansvar”. Videre peker JD videre 
”på at det også er slik at ansvaret for ’kritisk infrastruktur’ følger ansvarsprin-
sippet og ikke er skilt ut som eget fagområde”. Riksrevisjonens bemerkninger 
til dette er at selv om ”ansvaret for IT-sikkerhet er et virksomhetsansvar” viser 
undersøkelsen ”at det er mange fagorganer som har ulike oppgaver innenfor 
IT-sikkerhet”41. Det ser ikke ut til at Riksrevisjonen har noen innvendinger 
mot ansvarsprinsippets relevans i forhold til å utlede et eieransvar. Derimot 
kan det se ut til at Riksrevisjonen mener ansvarsprinsippet ikke gir noen retts-
lig løsning for rolledelingen i forhold til de mange utadrettede offentlige IT-sik-
kerhetstjenestene i forvaltningen.

I relasjon til ovennevnte kan spørsmålet være: I hvilken grad øver andre 
fagdepartementer med ansvar innen IT-sikkerhet innfl ytelse på de strategiske 
beslutninger for NorCERTs utøvende virksomhet? Etter ulovfestede forvalt-

36 NOU 2006:6 s. 16 (se kapittel 5).
37 I henhold til ansvarsprinsippet tenker man seg at det enkelte fagdepartement har et overord-

net ansvar for IT-sikkerhet i egen sektor. Med sektorovergripende sikter jeg her til det forhold 
at NorCERT ikke på samme måte knytter sine tjenesteytelser til en bestemt sektor.

38 Inntatt i inst.S.nr.85 (2005-2006) som avsnitt 1.3.2.
39 Nærhetsprinsippet innebærer at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå
40 Likhetsprinsippet innebærer at det skal være størst mulig likhet mellom organisasjonen i 

normal virksomhet som i krise
41 Inst.S.nr.85 (2005-2006) avsnitt 1.4.1.
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ningsrettslige prinsipper antas det som sikker hovedregel at et fagdepartement 
ikke kan utøve strategisk eller organisatorisk instruksmyndighet over virk-
somheter lagt til et annet fagdepartement. Praksis for samarbeid på tvers av 
departementene, vil være at det aktuelle fagdepartementet kommer med inn-
spill ovenfor det utøvende departement som skal ivareta tjenester som kan 
overlappe deres ansvarsområde. Det er FD som må gi nødvendige instrukser 
og fullmakter nedover i egen organisasjon. FD har i denne sammenheng gitt 
noen instrukser til NSM i forbindelse med NorCERTs virksomhet og fremgår 
av iverksettingsbrev til NSM av 27. desember 2005 (IVB). Innspill fra andre 
departementer42 til FD, vil av hensyn til lovkravet som regel bare spille inn som 
et tolkningsmoment der ordlyden i IVB skulle være uklar. Uenighet mellom 
departementene må løses på regjeringsnivå43.

IVB, er for det første en fullmakt som delegerer materiell kompetanse til 
NSM innenfor rammen av Stortingets bevilgning i statsbudsjettet. NSM vil da 
ha ansvar for gjennomføringen og den indre organisering av de overordnede 
beslutninger gitt av FD. IVB inneholder noen strategiske beslutninger som 
gir veiledning i forhold hvilke oppgaver som skal prioriteres ved utøvelse av 
NorCERTs virksomhet44. For det andre gir brevet noen taktiske retningslinjer 
om etableringen av NorCERT og dens indre organisering45. De generelle ret-
ningslinjene er rettslig bindende for NSM og det er derfor nærliggende å tolke 
IVB som en instruks.

En utfordring på strategisk plan kan være å få til en samordning innen of-
fentlig IT-sikkerhetsutøvende primærfunksjoner46. Den svake samordningen 
kan ses i forholdet til departementene i sivil sektor samt sikkerhetsfunksjoner 
mellom sivil og militær sektor. Det vil først og fremst være regjeringens oppgave 
å besørge slik samordning. JD har tradisjonelt også spilt en viktig rolle ved 
samordning mellom departementenes myndighetsutøvende primærfunksjoner 
i sivil sektor. En økende tendens ser ut til å være at JD (i fredstid) går i retning 
av å bekle rollen som samordner innen sikkerhet og beredskap mellom sivil og 
militær sektor, jf NOU 2006:6 avsnitt 5.4.1. Infrastrukturutvalget mener JD er 
det departement som er nærmest til å bære rollen som sikkerhetsdepartement 
og anbefaler at JD tydeliggjør sin ”rolle og ansvar for kritisk infrastruktur og 
kritiske samfunnsfunksjoner”. Hvorvidt JD i fremtiden vil vise seg å synliggjøre 

42 FAD, Nasjonal koordinering, 14. februar 2006 og JD, Kravspesifi kasjon, 10. juli 2006
43 Det kan imidlertid foreligge begrensninger i adgangen til å delegere utøvende funksjoner til 

sideordnede departementer, men jeg vil ikke gå nærmere inn på dette.
44 St.prp. 1 (2005-2006) for MOD, St.prp. 1 tillegg 1 (2005-2006) og Budsjett-innst. S nr 13 

(2005-2006).
45 Om organisatoriske bestemmelser og instrukser, se Eckhoff, Forvaltningsrett, s. 113.
46 NOU 2006:6 kapittel 5.
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seg bedre som det foreslåtte sikkerhetsdepartement, og hvordan et slikt departe-
ment skal organiseres, vil det være opp til de politiske myndigheter å avgjøre.

3.3 Ansvar på direktorats nivå – indre organisering

IVB avsnitt 2, som omhandler etablering av NorCERT og strategiske mål for 
direktoratet NSM, uttaler at ”Direktør NSM står ansvarlig for å nå målene 
og er forutsatt å planlegge, prioritere og gjennomføre NSMs aktivitet innenfor 
gitte rammer, slik at de fastsatte mål nås”. Etter dette vil det være holdepunk-
ter for å si at NSM direktøren er tildelt kompetanse på taktisk nivå.

Et virkemiddel i gjennomføringen av NorCERTs overordnede mål kan 
være å inngå samarbeidsavtaler med private aktører. Bruk av avtaler med pri-
vate aktører kan f.eks. innbære at NorCERT gis nødvendige fullmakter til å 
gripe inn som et ledd i utøvelsen av NorCERTs primære virksomhetsoppga-
ver. Avtaler vil også kunne danne et grunnlag for delvis privatfi nansiering av 
NorCERT i tråd med premissene nedfelt i IVB.

Bør slike avtaler benyttes som grunnlag for privatfi nansiering som tilskudd 
til drift av NorCERT? For å svare på dette spørsmålet er det viktig å se på 
hvilken virkning slike avtaler kan ha på NorCERTs virksomhetsutøvelse. I 
kontraktsretten har man et grunnleggende prinsipp om ytelse mot ytelse. Dette 
innebærer at den part som yter vederlag, kan ha en berettiget forventning i for-
hold til avtalepartens motytelse. Den rettslige følgen av avtalebrudd kan være 
at den uskyldige part for det første kan kreve dom for oppfyllelsen av avtalens 
forpliktelse eller erstatning for positiv kontraktsinteresse47. I NorCERTs virk-
somhetsutøvelse, kan man tenke seg at overordnede prioriteringer vil by på 
interessekonfl ikt mellom avtalepartens interesser og overordnede samfunns-
interesser eller andre kontraktsparter. En avtaleforpliktelse som gir forvent-
ninger om at NorCERT skal handle på en bestemt måte, kan komme i strid 
med de samfunnsmessige forventninger til NorCERTs samfunnsrolle. Dette er 
særlig aktuelt dersom en kontraktsoppfyllelse innebærer favorisering av avta-
leparten på bekostning av fellesskapet. Man bør generelt være tilbakeholden 
med å inngå kontraktsrettslige forpliktelser som kan tenkes å legge føringer på 
hvordan NorCERT skal organisere eller utøve sine oppgaver.

Det at NorCERT står i et visst kontraktuelt lojalitetsforhold, kan dessu-
ten være egnet til å svekke tilliten til NSMs habilitet og tale til fordel for at 
NorCERT generelt bør være tilbakeholden med å fi nansiere gjennom avtaler. 
NorCERT er organisatorisk sett en del av NSM. I medhold av sikkerhetslo-

47 Se Woxholt, Avtalerett, 2003, s 23-24.
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ven av 20. mars 1998 nr. 10 § 9 (1) litra c er NSM et tilsynsorgan. Det er lite 
tvilsomt at utøvende kontroll- eller tilsynsoppgaver vil fremstå lite tillitsvek-
kende dersom NSM kunne oppfattes som en avtalemessig ”ytelse mot ytelse 
tilsyn”. Etter dagens rettstilstand er det riktignok ikke holdepunkter for å anta 
at NorCERT er tilsiktet kontroll- og tilsynsoppgaver. En innvending kan da 
være at privatfi nansiering av NorCERT ikke vil være knyttet opp mot NSMs 
tilsynsvirksomhet. Man kunne kanskje vise til det forhold at også politiet har 
hjemmel til å privatfi nansiere utleie av tjenestemenn ved private arrangementer, 
jf politil. § 25. Det er grunn til å bemerke at politiets fi nansiering da gjelder dek-
ning av en tjeneste som ligger innenfor eiers ansvarsområde, dvs. tjenester som i 
utgangspunktet ikke er noe offentlig ansvar. Finansieringen skal dekke utgifter 
knytter til tjenester som retter seg mot private interesser. De tjenester NorCERT 
utøver, retter seg primært mot viktige samfunnsinteresser og kan derfor ikke 
sidestilles med politiets begrensede adgang til brukerfi nansiering. Den viktige 
samfunnsrollen NorCERT spiller, som en del av sikkerhetsforvaltningen, bør 
tilsi strenge krav til en uavhengig rolle i forhold til privatlivets interesser.



4 PRIORITERINGER OG HOVEDMÅL FOR NORCERT

NSM er et direktorat som yter en rekke offentlige tjenester. Direktoratet forval-
ter i hovedsak oppgaver innenfor sikkerhetsloven, men ivaretar også tjenester 
som ikke følger av sikkerhetsloven. Av funksjoner hvis tjenester ikke følger av 
sikkerhetsloven, fi nner vi bl.a. enheten NorCERT. FD har gjennom IVB gitt 
noen instrukser som kan legge bånd på NSMs frihet til å organisere NorCERT. 
Etter IVB har NSM likevel fullmakt til å påta seg oppgaver utover de priorite-
ringer som er nevnt i iverksettingsbrevet. I så fall vil prinsippet være at brukerne 
av tiltaket selv står for fi nansieringen, jf IVB avsnitt 5. Nedenfor vil jeg foreta 
en redegjørelse for de prioriteringer som er lagt til NorCERT etter IVB. Jeg har 
delt prioriteringene inn i tre målgrupper. Disse målgruppene er eiere av:
- samfunnsviktige funksjoner
- samfunnsviktig informasjon
- samfunnsviktig IT-infrastruktur

4.1 Samfunnsviktige funksjoner

Ulike funksjoner kan ha ulik betydning. Dette kan kanskje formuleres som et 
spørsmål om hva som vil være konsekvensene dersom funksjonen faller bort. 
Dersom bortfall av funksjonen får alvorlige konsekvenser for samfunnet, sier 
man gjerne at funksjonen er samfunnsviktig eller samfunnskritisk. De funksjo-
ner som er vital for staten suverenitet og selvstendighet kan det sies å berøre 
rikets sikkerhet. Funksjoner av betydning for den enkelte borger angår den 
enkeltes interesser osv48.

Figur i) Ulike funksjoners betydning

48 Auglend, Politirett, s. 238
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I St.meld. 39 (2002-2003) avsnitt 8.2 pekes på behovet for ”koordinerende 
enhet for håndtering av koordinerte IT-angrep på samfunnskritiske funksjo-
ner” [min uth.] 49. Ved St.prp. nr. 1 (2005-2006) i post 21 til budsjettet er ikke 
samfunnsfunksjonene tatt med. I IVB er derimot begrepet ”samfunnsviktige 
funksjoner” [min uth.] benyttet. I kravspesifi kasjonen fra JD har man nøyd seg 
med ordlyden ”andre særlige prioriterte virksomheter”50. Hva er samfunnsvik-
tige eller samfunnskritiske funksjoner og hvilken betydning har sondringen for 
NorCERTs prioriteringer?

NOU 2006:6 har i bare i begrenset grad vurdert en nærmere defi nisjon av 
kritisk samfunnsfunksjoner. En samfunnsfunksjon kan sies å dekke samfunnets 
behov. Noen samfunnsfunksjoner er viktigere enn andre. En kan illustrere dette 
med bortfall av bank- og fi nanstjenester som vil være langt mer kritisk enn 
om et kulturtilbud, f.eks. at et kunstgalleri stenger noen dager. Men en sam-
funnskritisk funksjon og en samfunnsviktig funksjon er ikke identiske begreper. 
Det bevisste valg av ordlyden ”samfunnsviktig” kan innebære at terskelen for 
hvilke samfunnsfunksjoner som skal prioriteres er noe senket i forhold til dens 
betydning for samfunnet. Selv om langvarig bortfall av renoveringstjenester kan 
utgjøre en fare for allmennhelsen, vil bortfall noen dager neppe kunne karakte-
riseres som kritisk. Likevel er det ubehagelig at søppel fl yter og man ser det som 
en viktig oppgave å få renovasjonstjenesten i gang igjen så rask som mulig.

Vil samfunnsfunksjoner som ikke anses spesielt viktig, men som likevel 
er bekvemmelig for samfunnet, ligge utenfor NorCERTs ansvarsområde? Det 
er ikke holdepunkter for å si at dette vil falle utenfor NorCERTs mandat. 
Ordlyden ”samfunnsviktige funksjoner” eller ”prioriterte virksomheter” trek-
ker i retning av å være rettslige standarder som må vurderes konkret i forhold 
til de politiske linjer til enhver tid, de resurser man har til rådighet og forhol-
dene ellers. Det kan tenkes at en IT-sikkerhetshendelse som ellers ikke anses 
prioritert, sammen med andre omstendigheter til sammen får et omfang eller 
karakter som tilsier at oppgaven bør prioriteres. Det kan også være at man i 
noen tilfeller senker terskelen for prioritering av målgrupper f.eks. fordi man 
har ledig kapasitet som kan utnyttes ved praktisk trening og som kan gi ver-
difull erfaring og kunnskap. Motsatt kan en tenke seg at en uforholdsmessig 
stor pågang av dataangrep rettet mot fl ere samfunnsfunksjoner på samme tid 
kan medføre en prioritering i forhold til ressursene. Dette kan f.eks. innebære 
at man prioriterer banktjenester foran kulturtjenester. En slik helhetsvurdering 
må likevel foretas konkret og i forhold til omstendighetene for øvrig. Dersom 
en slik prioritering fører til betydelig tap eller en uakseptabel risiko for nasjo-
nale interesser, kan det være aktuelt å iverksette nasjonale beredskapstiltak.

49 NOU 2006:6 gir noen eksempler på kritiske samfunnsfunksjoner. Dette kan være domsto-
lene, renovasjon, kriseledelse men også en stat.

50 JD, Kravspesifi kasjon, 10. juli 2006.
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4.2 Samfunnsviktig informasjon

Informasjon kan eksponeres på en uønsket måte51. Dette formuleres ofte som 
kompromittering av informasjon. Kompromittering kan innebære krenkelse 
av sikkerhetskrav som stilles til informasjonens konfi densialitet, tilgjengelighet 
eller integritet.

Figur ii) Kompromittering av informasjon

IVB taler om ”kritisk… informasjon”. Begrepet kan uten nærmere kvalifi se-
ring omfatte nært sagt hvilken som helst type informasjon. Det er derfor viktig 
å angi hva kompromittering av slik informasjonen vil være kritisk for. Mens 
informasjon om en persons fortid kan fremstå kritisk for ham personlig, vil det 
sjelden føre til at slik informasjon blir kritisk for nasjonale og vitale interesser. 
Avgjørende for om informasjon er kritisk eller ei, vil være hvilke interesser 
som søkes beskyttes. Det kan være tale om ulike beskyttelsesnivåer. Et illus-
trerende eksempel kan være når det tales om sikkerhetsgradert informasjon52 
som beskytter vitale nasjonale interesser og som vil ligge på et nivå høyere enn 
de allmenne samfunnsinteressene. Beskyttelse av samfunnsviktig eller gradert 
informasjon kan dermed ha ulike rettslige begrunnelser, selv om det faktisk 
skulle innebære beskyttelse av samme type informasjon. Den rettslige begrun-
nelsen er altså ikke nødvendigvis sammenfallende med den beskyttede infor-
masjonens art. Avgjørende for sondringen må være hva som er formålet med 
beskyttelsen av informasjonen.

Det kan f.eks. være naturlig å slutte at ”kritisk informasjon” omfatter be-
driftssensitiv informasjon av samfunnsviktig betydning. PST vurderer etter-
retningstrusselen mot norske interesser som høy53. En økende tendens i trus-
selbildet kan ses i forhold til spionasje rettet mot bedriftssensitiv informasjon. I 

51 Sunde, Lov og rett i Cyberspace, s. 32.
52 Se legaldefi nisjon i sikkerhetsloven av 17. juni 2005 nr. 81 § 3 (1) nr. 9.
53 Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Risikovurdering 2006.
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Aftenposten 18. juli 2006 uttaler sjefsingeniør Sofi e Nystrøm ved NorCERT at 
”Vi har sterke indikasjoner på at minst én nasjon og fl ere utenlandske aktører 
har stått bak spionasje mot norske bedrifter med viktige samfunnsfunksjo-
ner”. I den samme artikkel sier NSM direktør Storaas-Hansen at ”spionasje 
kan ha alvorlige konsekvenser for nasjonaløkonomien og norsk handlefrihet. 
Hvis våre teknologiske fortrinn blir røpet, kan det for eksempel føre til at vi 
ikke blir like interessante samarbeidspartnere for andre land”.

Foreligger det noen holdepunkter for å karakterisere noen yttergrenser mot 
”kritisk informasjon” etter IVB? En negativ grensedragning kan kanskje trekkes 
i forholdet til den type informasjon som Norsk Senter for Informasjonssikring 
(NorSIS) skal verne om. IVB skisserer en ansvarsgrense mellom NorSIS og 
NorCERT, men spesifi serer ikke grensedragningen noe nærmere. IVB forut-
setter at slike grensetilfeller bør løses i dialog mellom NorSIS og NorCERT. 
Etter denne ansvarsdelingen er det kanskje mulig å karakterisere beskyttelse av 
informasjon i datasystemer og nett generelt som NorSIS sitt ansvarsområde54. 
En annen yttergrense kan være personopplysninger som vil være et viktig om-
råde for Datatilsynet, jf personopplysningsloven av 14. april 2000 nr 31 kap. 
VIII. Men uavhengig av denne sondringen, fi nner jeg det nærliggende å anta 
at formålet med beskyttelse av ”kritisk informasjon” også vil kunne omfatte 
beskyttelse av personopplysninger, bedriftsinformasjon, skjermingsverdig in-
formasjon, informasjon til bruk i kriminalbekjempelsen eller hvilken som helst 
informasjon hvor kompromittering har viktig betydning samfunnsinteressene. 
I slike tilfeller kan det ikke være avgjørende hvorvidt beskyttelse av informa-
sjonen også faller under andre virksomhetsområder. Det kan likevel foreligge 
begrensninger i lov, f.eks. når det gjelder etterretning, håndtering og oppbe-
varing av informasjon. Her kan bl.a. nevnes personopplysningslovens regler 
om håndtering av personopplysninger, politilovens regler av 4. august 1995 
(politil.) om etterforskning, sikkerhetslovens regler for behandling av sikker-
hetsgradert informasjon eller forvaltningslovens regler om taushetsplikt.

4.3 Samfunnsviktig IT-infrastruktur

Samfunnsviktige funksjoner benytter seg av ulike former for infrastruktur. 
Sykehuset trenger vann og strøm, militæret trenger veier, fl yplasser og båthav-
ner, politiet har behov for mobile kommunikasjonssystemer osv. Infrastruktur 
i vid forstand omfatter bl.a. fysiske veinett, fl yforbindelser, tognett, tele-
kommunikasjonsnett mv. St.prp. nr. 1 (2005-2006) post 21 til budsjettet 

54 FAD, Nasjonal koordinering, 14. februar 2006.
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taler om ”kritisk IT-infrastruktur” 55. I revidert nasjonalbudsjett benytter 
Justisdepartementet uttrykket ”samfunnsviktig IT-infrastruktur”. Når det i 
IVB er tale om infrastruktur vil det i denne sammenheng altså være tale om 
elektronisk eller digital infrastruktur. 

Figur iii) Lokalt og vidstrakt IT-infrastruktur

En IT-infrastruktur kan bestå av ulike typer datanettverk. Dette kan bl.a. om-
fatte lokale nettverk (LAN eller WLAN56) begrenset innenfor en virksomhet 
eller en bygning eller vidstrakt datanett som Internett. Internett er et vidtrek-
kende datanettverk kalt WAN57. De fl este norske internettleverandører utveks-
ler trafi kk seg i mellom via et nasjonalt samtrafi kkpunkt, et knutepunkt, som 
kalles Norwegian Internet eXange (NIX). I følge Nasjonal strategi for infor-
masjonssikkerhet av juni 2003 (på side 28) omfatter IT-infrastruktur ”data-
maskiner, programvare, nettverk, lokaler, omgivelser og spesielle forhold som 
inngår i utvikling, forvaltning og drift av IT-systemene”. Etter en så vid defi ni-
sjon, kan det være nærliggende at IT-infrastruktur også må sies å innbefatte 
styringssystemer for dataprosesser58. Som eksempel kan en kanskje tenke seg 
dataprosessene (ikke innholdet) som blir benyttet til overføring av penger hos 
Bankenes betalingssentral.

Hva bestemmer om IT-infrastrukturen er kritisk eller viktig? En be-
traktningsmåte kan være å vurdere om IT-infrastruktur er kritisk for 

55 Sml. NOU 2006:6 om ”kritisk” infrastruktur.
56 Ved LAN (engelsk local area network) knyttes nettverket via kabler, mens trådløse lokale 

nettverk kalles WLAN (Wireless LAN). VPN (Virtuelt Privat Nett) er et programvaredefi nert 
sikret nett som opererer via et delt offentlig nett.

57 WAN er forkortelse for wide area network og kan være bygget for private virksomheter og 
organisasjoner eller av en ISP (Internet Service Provider), dvs. internettleverandører som kan 
leie ut sitt nettverk og andre tjenester som e-post konti eller websider.

58 Må ikke forveksles med styringssystemer for nettverksprosesser, dvs. teknikker for samhand-
ling mellom datamaskiner.
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samfunnsfunksjonene. NOU 2006:6 legger denne synsmåten til grunn og be-
nytter begrepet ”kritisk infrastruktur” i relasjon til kritiske samfunnsfunksjo-
ner. Utredningen legger vekt på tre faktorer når det skal avgjøres om en IT-
infrastruktur er kritisk59. For det første må det foretas en avveining i forhold 
til hvor avhengig funksjonen er av IT-infrastrukturen. For det andre må man 
se på hvor tett kobling funksjonen har til infrastrukturen og endelig om det 
foreligger alternativ IT-infrastruktur. 

Skal man ta NOU 2006:6 på ordet vil prioritering av IT-infrastruktur bero 
på hvilke samfunnsfunksjoner som er målgruppen. En tolkning av IVB kan da 
innebære at målgruppen er infrastruktur som er kritisk for funksjoner som er 
viktig60 for samfunnet.

En annen betraktningsmåte kan være at IT-infrastrukturen er samfunns-
viktig i seg selv. Dette kan innebære at prioritering av samfunnsviktig IT-infra-
struktur vurderes uavhengig av dens tilknytning til en konkret samfunnsfunk-
sjon. En slik betraktningsmåte kan ha gode grunner for seg. For det første 
spiller jo IT-infrastruktur en stadig viktigere rolle i samfunnet generelt. For 
det andre har næringslivet i større grad gjort seg avhengig ulike typer IT-infra-
struktur. Næringslivet utgjør et viktig økonomisk fundament i vårt samfunn. 
For det tredje kan bortfall av fl ere samfunnsfunksjoner (IT-infrastruktur) uten-
for NorCERTs målgruppe til sammen innebære et skadepotensial for viktige 
samfunnsfunksjoner. Det vil si at bortfallet får så alvorlige konsekvenser at 
samfunnsviktige funksjoner, som tilsynelatende er uavhengige, også lammes. 

59 NOU 2006:6 kapittel 3 belyser infrastrukturens kritiske nivå.
60 Det ville være et åpenbart misforhold dersom NorCERTs mandat var å verne viktige sam-

funnsfunksjoners datasystemer, men bare IT-infrastrukturen til de kritiske samfunnsfunksjo-
nene, jf avsnitt 4.1.



5 PROSEDYRER SOM RETTSLIG STYRINGSVERKTØY

5.1 Prosessorientert teori

I følgende kapitler vil jeg til å legge stor vekt på analyse og systematisering av 
mulig eksisterende og foreslåtte prosedyrer. Årsaken til en slik vektlegging er 
å gi et vurderingsgrunnlag for hvorvidt forvaltningen har fått en hensiktsmes-
sig organisatorisk løsning for de oppgaver som NorCERT skal beskjeftige seg 
med. Jeg vil her benytte uttrykk som ”prosedyre” og ”prosesser” som en del av 
NorCERTs rettslige styringsmekanismer for saksbehandling og metodebruk. 
Erfaringene fra IT-prosesstenkning er at metoden ser ut til å egne seg godt som 
verktøy for å oppnå samspill mellom regelverk, offentlig IT-tilsyn og det å 
sikre en viss standard hos eierne61. Systematisering etter prosessbasert modell 
kan også være egnet til å forbedre etterlevelsen av generelle overordnede prin-
sipper og etiske retningslinjer ved forvaltningens håndtering av IT-sikkerhet. 
Modellen kan altså ha overordnede verdier utover det som angår NorCERT. 
Det er likevel viktig å presisere at hensikten med prosessbasert tenkning i den-
ne avhandlingen, bare knytte seg til vurderinger mot NorCERT.

5.2 Begrepsharmonisering

Regjeringen har uttalt at regelverksforfattere av regelverk som berører IT-sik-
kerhet ”bør systematisk innhente opplysninger om hvordan regelverkene fak-
tisk virker i praksis”62. Jeg har derfor lagt vekt på en fremstilling som tar hen-
syn til en tverrfaglig sammensetning av rettsanvendere. Det kan f.eks. være at 
ord og uttrykk oppfattes ulikt blant jurister, teknisk fagfolk eller rettsanvendere 
uten spesiell faglig bakgrunn. Analyse og beskrivelse av begreper og uttrykk 
kan derfor ha betydning for hvor godt rettsreglene vil fungere som rettslige 
styringsmekanismer. NorCERTs fagområde bærer preg av mange faguttrykk 

61 En prosessorientert tenkning danner et viktig grunnlag for Kredittilsynets tilsynsmetode for 
IT-tilsyn. ”Planlegging og organisering” er ett av fi re hovedområder som igjen er inndelt i 11 
prosesser med tilhørende prosedyrer. Se Informasjonssikkerhet, Arild Jansen m.fl ., s. 209-
210.

62 Nærings- og handelsdepartementet, Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet, 2003.
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hentet fra relativt nyere internasjonal forskning. CERT-miljøer over hele verden 
har i senere tid satt i verk tiltak som et ledd i tilstrebingen etter å oppnå felles 
regler for bransjeskikk og etikk. I forhold til noen slike terminologiske uttrykk, 
vil jeg foreta en innholdsanalyse i den grad det er relevant for fremstillingen av 
emnet, slik at disse bedre kan plasseres inn i en rettslig kontekst.

Det er verd å peke på at noen sentrale termer, slik de er anvendt i strategiske 
rettskilder som instruks, utredninger og innspill, i noen tilfeller ser ut til å være 
anvendt på en ufullstendig og inkonsekvent måte. Eksempel på dette er den 
fl ertydige ordlyden ”response”63 eller uttrykket ”hendelseshåndtering”64. En 
mulig årsak til dette kan være at politiske myndigheter i viss grad har overført 
termer utviklet primært for internasjonalt teknisk personell, uten at uttrykkene 
nødvendigvis har tilsvarende overføringsverdi i en norsk rettslig kontekst. En 
annen mulig årsak kan være at leverandører av ulike IT-produkter har utviklet 
enkelte ytringer særlig beregnet på deres produkt. Et tredje moment kan være 
at uttrykk i en virtuell verden65 ikke alltid er like treffende for den alminne-
lige språklige forståelse i en fysisk virkelighet. Den faktiske konsekvens av at 
uklare faguttrykk gjengis som rettslige begreper, kan være at de oppgaver som 
utøves får et annet utfall enn tiltenkt, dvs. at reglenes formålstjenlighet blir 
svekket. En rettslig konsekvens av slik feiltolkning kan være at man iversetter 
helt andre prosesser enn det som er forsøkt beskrevet på overordnet nivå. Det 
kan derfor være nærliggende å stille spørsmål som: Hva er respons? Når og 
hvordan skal man respondere? Dersom hendelseshåndtering og respons er ut-
trykk med ulikt innhold og funksjon, hvordan blir da forholdet mellom disse 
to? Kan forebyggende oppgaver, uten tilknytning til noe konkret hendelse, 
defi neres som hendelseshåndtering eller respons? Dette er spørsmål som vil bli 
redegjort nærmere under avsnitt 5.3.

For det andre kan rettsanvenderens evne til å forstå og skaffe seg oversikt 
innen NorCERTs virksomhetsområde, ha betydning når det skal utarbeides 
hensiktsmessige regler og retningslinjer på overordnet nivå. Ethvert begrep 
har jo et innhold og en funksjon i forhold til noe annet. Et praktisk eksempel 
kan være behovet for konsekvent anvendelse av trafi kklysenes tre farger. Rødt 
har en og samme betydning i forhold til grønt, enten det gjelder biler eller 
fotgjengere. På samme måte har jeg derfor lagt noe vekt på å rubrisere eller 
systematisere noen av begrepenes forhold til hverandre, slik at prosedyrene for 
NorCERTs utøvende virksomhet blir mer synlig. Dette kan igjen bidra til en 

63 Etter internasjonal faglig terminologi og slik det fremgår av navnet Computer Emergency 
Response Team

64 FD, IVB, 27. desember 2005.
65 Det er ikke meningen at man her skal legge til grunn en korrekt defi nisjon av begrepet ”vir-

tual reality” (VR). Med virtuell verden mener jeg simpelthen bare å angi forholdet mellom 
den fysiske og teknologiske virkelighet.
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mer konsekvent anvendelse av rettsreglene. Metoden for begrepsharmonise-
ring beror på en avveining mellom hensyn til uttrykkenes hensiktsmessighet, 
oversiktlighet samt den alminnelige og ekspertfaglige språklige forståelse.

5.3 Standard Operative Prosedyrer (SOP)

CERT/CC har bl.a. gjennom utdanning av CERT personell arbeidet for å kvali-
tetssikre og etablere enkelte prinsipper for god bransjeskikk hos CERT miljøer 
over hele verden66. Det internasjonalt anerkjente CERT/CC har innført en be-
grepsbruk hvor man sondrer mellom ”incident management” (IM), ”incident 
handeling” (IH), ”incident response” (IR). En oversettelse til norsk bør ta hen-
syn til hvilken betydning man ønsker å tillegge de enkelte begrepene. Den inn-
holdsmessige betydningen av begrepene kan variere fra en CERT til en annen. 
Selv om CERT/CC ønsker å innføre noen generelle defi nisjoner, vil det være 
nødvendig å ta hensyn til at den enkelte virksomhet kan ha ulike formål, evt. 
etiske retningslinjer, lokale lover og forskrifter, bransjepraksis mv. NorCERT 
ønsker i denne sammenheng å utvikle Standard Operative Prosedyrer (SOP) 
som kan kodifi sere noen modeller for utøvelse av NorCERTs virksomhet. Det 
er viktig å presisere at planene befi nner seg på et meget tidlig stadium. Jeg vil i 
henhold til dette forsøke å ta hensyn til hvordan NorCERT oppfatter noen av 
begrepene og systematisere dem på en så hensiktsmessig måte som mulig. Når 
det gjelder vår nasjonale CERT (NorCERT) er det først og fremst opp til de po-
litiske myndigheter som defi nerer hva slags fagområder enheten skal beskjeftige 
seg med. Den videre fremstilling og oppbygning vil av den grunn dels være av 
normativ karakter ettersom det ikke foreligger en fastlagt struktur fra før.

Det kan være hensiktsmessig å sette funksjonene inn i en allerede innar-
beidet internasjonal begrepskontekst lik den som er fremholdt av CERT/CC. 
Men den oppbygning som er etablert hos CERT/CC er svært mangelfull og tar 
lite hensyn til de rettslige aspekter. Det vil derfor i stor grad være nødvendig å 
bygge ut med forslag til struktur og oppbygning.

Jeg har også måtte ta stilling til etablerte begrepers overføringsverdi i en 
norsk rettslig kontekst. Når det gjelder ordlyden ”management” kunne man 
tenke seg at dette siktet til selve administreringen eller ledelsen av CERT67. Ved 

66 OECD, Mot en sikkerhetskultur, 2002, har utarbeidet ni prinsipper som skal tjene som ret-
ningslinjer for sikkerhet i informasjonssystemer og nettverk. Prinsippene er bevisstgjøring, 
ansvar, reaksjon, etikk, demokrati, risikovurdering, sikkerhetsdesign og iverksettelse, sikker-
hetsadministrasjon og løpende vurdering. Hensynet til oppgavens omfang tillater ikke at jeg 
går nærmere inn på disse prinsippene i følgende fremstilling.

67 Se innadrettede ledelsesnivåer, avsnitt 3.1.1.
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oversettelse til norsk kan ”management” bety ”håndtering”, ”forvaltning”, 
”ledelse” og ”styring”68. Management i denne sammenheng har lite med den 
administrative organiseringen eller den taktiske ledelsen av NorCERT å gjøre, 
men defi nerer selve fagfeltet for NorCERTs virksomhetsområde69. Dette kan 
være alt fra forebyggende tiltak som trussel- og risikovurdering, koordinering 
hendelseshåndteringen ved operasjonssenteret eller iverksettelse av ulike tiltak. 
Dette er oppgaver iverksettes på operativt ledelsesnivå.

Jeg vil omtale prosedyrer fra ”incident management” (IM)70 som bestem-
mende for de utøvende prosesser. Taktiske beslutninger som gjelder sikker-
hetsledelsen er lagt til leder for NorCERT. Prosedyrene71 under NorCERTs 
fagområde, kan kanskje inndeles i tre faser. Dette er prosedyrer for 1) innsam-
ling 2) analyse og trusselvurdering og 3) håndtering.

68 Svekerud, Cappelen Engelsk Norsk ordbok.
69 OECD Reviews of Risk Management Policies, drøfter ”risk management” i en betydning 

som tilsvarer det jeg har omtalt som trinnhøyder. Men rapporten sondrer ikke mellom ”ma-
nagement” og ”handling”.

70 En direkte oversettelse til norsk fra ”incident management” kan by på en rekke begrepsforvir-
ringer. Uttrykket kan for det første lett forveksles med ”incident handling” fordi det engelske 
ordet ”management” direkte oversatt også kan bety håndtering. For det andre kan ”manage-
ment” gi inntrykk av at man sikter til den overordnede ledelse, noe som ikke er tilfelle, og for 
det tredje er ”incident” lite treffende ettersom fl ere av prosessene som uttrykket skal dekke 
ikke er relatert til konkrete hendelser. En kunne valgt å anvende begrepet ”response” i vid 
forstand som en fellesbetegnelse for de tre nevnte prosedyrer. Selv om noen enkelte politiske 
dokumenter har anvendt begrepet respons, har jeg valgt å ikke gjennomføre begrepet i denne 
sammenheng fordi det gir uheldige assosiasjoner ved den ekspertfaglige språklige fortolkning 
av ordlyden. Uttrykket ”respons” i vid forstand ville lett forveksles med det innarbeidede 
tekniske begrepet ”incident response” (i uttale ofte forkortet bare til ”response”) som kun 
beskriver de prosesser som er relatert til selve hendelseshåndteringen (IH).

71 En mulig overordnet rubrisering på trinnhøydene kan innebære en sondring mellom over-
ordnede administrative bestemmelser (strategiske prosedyrer), sekundære funksjoner som 
teknisk drift (taktiske prosedyrer) og utøvende prosedyrer (operative prosedyrer).
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Figur iv) Strukturen på den videre fremstilling følger prosedyrene72

72 Figuren bygger på Norges forskningsråd, programplan for samfunnssikkerhet og risikofors-
kning 2006. Omarbeidelsen dreier seg om tilføyelse av prosedyrenes plassering i forhold til 
modellen.





6 PROSEDYRER FOR INNSAMLING73

Med innsamling forstår jeg innhøsting av informasjon. En vakthavende (eng. 
Watch Offi cer, WO) er en første instans som samler inn og fi ltrerer all inngå-
ende informasjon. På dette stadiet foretas en sammenligning opp mot annen 
ervervet kunnskap. Det skjer så en systematisering av all informasjon som 
kommer inn til NorCERT. Her vil det foretas en tidlig sortering74 slik at aktuell 
informasjon går videre til rett person (eller instans). Opplysninger som kan in-
dikere en hendelse, vil koordineres mot en hendelsesoffi ser (IHO)75. Man kan 
si at det er i denne fasen NorCERT tar stilling til hvilken prosedyre som er best 
egnet for videre håndtering av informasjonen.

6.1 Strategisk etterretning

Hensikten med prosedyre for innsamling vil være å vedlikeholde et oppda-
tert trusselbilde. Auglend defi nerer ”trusselbilde” som ”sluttproduktet av 
en bestemt prosess, der målet er å utarbeide et ’verktøy’ for målstyring og 
prioritering mot de felter risikoen er størst og utfordringene mest påtren-
gende”. Auglend omtaler denne prosessen som ”etterretningsfunksjonen” 76. 
Trusselbilde kan sies å være et resultat av innhøsting av informasjon om trusler 
og trusselvurdering. Trusselbilde er en av fl ere faktorer som spiller inn i en 
større risikovurdering.

73 En alternativ benevnelse kan være ”proaktive prosedyrer”. Den viktigste innvendingen mot 
å benytte en slik benevnelse kan være at det vil gi uheldige assosiasjoner til f.eks. varslings-
funksjonen som et ledd i det forberedende arbeid. Det er mer nærliggende å omtale intern 
og ekstern varsling som reaktive tjenester i prosedyrer for innsamling. Jeg har også vurdert 
”prosedyrer for forberedelse” og ”prosedyrer for innsamling” som begge er beskrivende be-
nevnelser. Jeg har benyttet ”prosedyrer for innsamling” slik at fremstillingen lettere samsva-
rer med etterretningstjenestens terminologi.

74 Det er viktig å skille prosedyre for innsamling fra det som kalles sortingsprosessen (triage). 
Triage er ikke en selvstendig prosedyre, men er en prosess (også kalt respons) som inngår i 
den aktuelle håndteringsprosedyre, f.eks. prosedyre for sårbarhetshåndtering eller prosedyre 
for hendelseshåndtering.

75 I praksis vil oppgavene til WO og IHO som oftest utøves av en og samme person.
76 Auglend, Politirett, s. 265.
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Figur v) Etterretning, trusselvurdering og trusselbilde

Prosedyrer for innsamling er ikke knyttet til overvåking av en bestemt hendelse 
eller granskning av en bestemt aktivitet. Innhenting av informasjon på dette 
stadiet er foreløpig av generell art. Formålet kan være å skaffe en ”langsiktig 
trusselvurdering til bruk ved planlegging og gjennomføring av det forebyg-
gende arbeid”77. Oppgaver som innhenting av informasjon, analyse78 og trus-
selvurdering kan alle betegnes som strategisk etterretning79.

Etter IVB kan man si at den strategiske etterretningen retter seg mot:
potensielle risiki
angrepsmetoder
ondsinnet kode i system og nettverk
sårbarhet
sikkerhetsrelaterte hendelser

6.1.1 Potensiell risiko
I tråd med IVB skal NorCERT innhente informasjon som kan avdekke ”poten-
siell risiki”. Seip defi nerer risiko som ”sannsynligheten for en uønsket hendelse 
* konsekvensene av hendelsen”80. For å forstå utrykket ”potensielle risiki”, 
er det nødvendig å sondre mellom scenarier (avsnitt 6.1.2), sårbarhet (avsnitt 
6.1.3), sikkerhetsrelaterte hendelser og uønskede hendelser (avsnitt 6.1.4).

77 Auglend, Politirett, s. 295
78 Det må her sondres mellom analyse som prosess (analyse som inngår i en prosedyre) og pro-

sedyrer for analyse.
79 Den viktigste innvendingen mot en slik begrepsbruk kan være at det lett forveksles med 

Etterretningstjenestens organisasjon og virksomhet. Likevel fi nner jeg ikke denne problema-
tikken avgjørende. Begrepet ”etterretning” er uansett et mer presist og dekkende uttrykk 
for de mange undersøkende og analytiske prosesser enn det benevnelsen ”undersøkelser” 
eller ”analyse” gir hver for seg. Riksadvokatens rundskriv kan være klargjørende i så måte. 
I R-3/1999 del II, avsnitt 3, uttales det at ”Karakteristikken ’etterretning’ er ofte mer en be-
skrivelse av metode enn avgrensning av virksomheten mot etterforskning”. Se avsnitt 7.5 om 
etterforskning.

80 Informasjonssikkerhet, Jansen m.fl ., s. 311.

•
•
•
•
•
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Generelt kan man si at formålet med innhenting av informasjon om po-
tensiell risiko, er å danne grunnlag for en risikovurdering. Sluttresultatet av 
risikovurderingen sier noe om hvordan NorCERT antar at risikobildet ser ut. 
Figuren nedenfor kan tjene som hjelp for å lettere se sammenhengen mellom 
de ovennevnte uttrykk som faktorer i risikovurderingen. Figuren vil danne et 
utgangspunkt når de etterfølgende avsnitt behandles.

Figur vi) Faktorer i vurdering av risiko

6.1.2 Angrepsmetoder og ondsinnede koder

For å skaffe et helhetlig trusselbilde, kreves kjennskap til angrepsmetoder og 
tendenser som stadig endrer seg i tråd med den teknologiske utvikling. Et sce-
nario er et bilde av hva man kan forestille seg av mulige fremtidige hendelser. 
Ved et scenario har man få eller ingen konkrete holdepunkter for at scenariet 
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vil utvikle seg til en faktisk hendelse. En kan se for seg ulike hypoteser på 
bakgrunn av ulike risikofaktorer. Slike scenarier kan tjene som viktig styrings-
verktøy for iverksettelse av passende mottiltak. 

Et scenario kan f.eks. begrunnes ut fra en sannsynlighetsvurdering på bak-
grunn av praktisk erfaring av trender, angrepsmåter, trafi kkmønster mv. Et 
innadrettet formål (forvaltningsrettslig sett) med en slik analyse kan være det 
å gi innspill til politiske myndigheter samt andre planmessig oppgaver. Et ut-
adrettet formål kan være å vurdere kunnskap om mulige scenarier opp mot 
konkrete hendelser som har oppstått. Kunnskap om scenarier kan da være et 
viktig vurderingsmoment når hendelsens potensielle risiko skal vurderes.

Kunnskap om exploits kan også spille inn som faktorer i risikovurdering. 
Exploits er virus eller ormer (koder)81 som tar sikte på å utnytte en sårbar-
het. Informasjon om sårbarhet hos en samfunnsviktig funksjon sammen med 
opplysninger om exploits kan blir kritisk dersom informasjonen blir kjent. En 
viktig oppgave for NorCERT vil da være å varsle om tilgjengelige exploits slik 
at kritisk funksjoner kan beskytte seg før opplysningene blir allment tilgjenge-
lig.82. Ettersom ondsinnet kode er et internasjonalt problem vil et internasjo-
nalt kontaktnettverk bidra til at viktig funksjoner får tidlig informasjon.

6.1.3 Sårbarhet83

Innst. S nr 9 (2002-2003) fra forsvarskomiteen og justiskomiteen gjengitt i 
NOU 2006:6 s. 35 beskriver sårbarhet som ”en begrenset evne til å tåle på-
kjenninger eller påvirkninger som kan resultere i betydelige negative avvik fra 
normal funksjon for det system som den sårbare komponent inngår i”. Grad 
av sårbarhet sier noe om ”hvor lett det er å påføre slik skade”.

En sårbarhet er en tilstand og ikke en hendelse. Det er ikke nødvendigvis 
noen sammenheng mellom trussel og sårbarhet. Trusselbilde kan f.eks. antas å 
være lav, mens sårbarheten anses høy84. Sårbarhet i seg selv utgjør ingen skade, 
men øker risikoen for at en trussel skal realisere seg (hendelsesinntreden) og 
forårsake skade (skadepotensial).

81 Når IVB omtaler koder i ”system”, behøver ikke dette nødvendigvis bety at koden må være 
publisert. Koden kan teknisk sett befi nne seg på et isolert lokalt datasystem.

82 Publisering av exploits kan også ha en formålsnyttig hensikt ved at man på denne måten 
kan teste systemer og nett mot oppdagede koder. Nytten av slik publisering er likevel oftest 
begrenset til en mindre krets.

83 Selve sårbarhetshåndteringen hører under prosedyrer for håndtering nevnt i kapittel 8. 
Prosedyre for sårbarhetshåndtering blir derimot ikke videre drøftet i kapittelet.

84 Det antas at dagens trusselbilde forholder seg slik. Rapporten hvor dette fremgår er (i skri-
vende stund) ikke offentliggjort etter det jeg kjenner til. Derfor må eksempelet her tjene som 
illustrasjon.
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Sårbarhet inngår som en av fl ere faktorer i en risikovurdering. Generelt 
vil undersøkelser av sårbarhet omfatte undersøkelser om funksjonsfeil i data-
prosessene, f.eks. IT-infrastruktur, så vel som datatekniske svakheter, herunder 
menneskelig feilbruk. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet (også gjengitt 
i NOU 2006:6) anvender ordlyden ”sårbar” i snever forstand, dvs. den opera-
sjonelle sårbarhet og funksjonsfeil i systemer og nett. IVB ser ut til å beskrive 
sårbarhet i en noe videre betydning når den omtaler svakhet i ”produkter, sys-
temer og programvare”. Dette kan innebære at NorCERTs prioriteringer også 
omfatter sårbarhet knyttet til tekniske egenskaper ved produktet og ikke bare 
funksjonsfeil i programvaren85.

6.1.4 Hendelser og sikkerhetsrelaterte hendelser
Hendelse eller sikkerhetshendelse (fra eng. incident) sikter til noe konkret som 
har inntrådt. Det er på det rene at det ikke er tale om falsk alarm og man har 
en nokså klar formening om hva som har hendt. En IT-sikkerhetshendelse, 
eller en serie av hendelser, beskriver at det har oppstått en situasjon hvor kon-
fi densialitet, integritet eller tilgjengelighet86 har blitt kompromittert i datasys-
temer eller nett.

Når det tales om ”uønsket hendelse” må hendelsen være uønsket i forhold 
til noe. En defi nert målgruppe for NorCERT er kritisk infrastruktur, kritisk 
informasjon og samfunnsviktige funksjoner. Hendelsen bør være relevant i 
forhold til andre overordnede styringsparametere. En kriminell hendelse, som 
når en Internettsurfer laster ned ulovlig pornografi , vil i utgangspunktet falle 
utenfor hendelsesbegrepet. Kriminaletterretning er noe som hører under po-
liti- og påtalemyndighetenes ansvarsområde (om etterforskning, se avsnitt 
7.5). Informasjon om hendelser som ikke er relevant for de styringsparame-
tere nevnt i IVB omtales teknisk sett som ”støy”. I en rettslig kontekst vil 
det kanskje være mer treffende å benytte uttrykket ”overskuddsinformasjon”. 
Eksempel på slik overskuddsinformasjon kan være når NorCERT oppdager en 
virksomhetseier som har interne datasikkerhetsproblemer, uten at dette verken 
direkte eller indirekte antas å berøre de interesser NorCERT skal ivareta.

Sikkerhetstilfelle kan defi neres som en omstendighet på et tidlig stadium, 
allerede før den kan karakteriseres som en hendelse. NorCERT har defi nert 

85 Aktuelle tiltak i prosedyrer for sårbarhetshåndtering kan da være utvikling av programvare 
som kan tette sikkerhetshull, informere impliserte aktører om sårbarhet eller gi råd.

86 Forsvarsdepartementet, Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet, juni 2003.
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”event”87 som ”delinformasjon av en incident”88. Det er altså en faktor re-
latert til hendelse men ikke hendelsen i seg selv. IVB omtaler slike faktorer 
som ”sikkerhetsrelaterte hendelser”. Til forskjell fra scenariet vil et tilfelle ha 
holdepunkter utover en rent teoretisk mulighet. Man tror det er noe, men vet 
kanskje ikke enda hva det kan være og om det hele tatt er noe. Eksempler på 
et sikkerhetstilfelle kan være når VDI indikerer mistenkelig aktivitet. Før man 
har sett nærmere på hva som utløste alarmen, vet man ikke om varslingen 
dreier seg om en faktisk hendelse eller om alarmen er falsk. Et tilfelle kan bestå 
av mange enkeltstående tilfeller som isolert sett ikke utgjør noe reell trussel, 
men sett i sammenheng med andre omstendigheter kan de til sammen utgjøre 
en faktisk hendelse.

6.2 Metoder for innhenting av informasjon

Viktige kilder for innhenting av informasjon er deltagere i VDI eller gjennom 
nasjonalt og internasjonalt samarbeidsfora. Informasjon fra VDI-deltagerne 
skjer i hovedsak gjennom bruk av sensorer installert hos virksomhetene. På 
denne måten kan VDI overvåke trafi kk initiert fra Internett til deltageren. Alt 
utstyr er eiet av kunden. Systematiseringsprosessen89 (triage) tar da sikte på 
å delegere håndteringen internt eller eksternt. Andre informasjonskilder kan 
være uoppfordrede tips, faktisk kunnskap om slik ondsinnet kode eksempelvis 
som følge av forskning, eller på grunnlag av samarbeidsavtale med kunder av 
NorCERT. Åpne kilder som er tilgjengelig for allmennheten er en annen måte 
å samle relevant informasjon på.

87 Bruken av det engelske begrepet ”event” benyttes noe ulikt i IT-faglige miljøer. En mulig år-
sak kan være at programvareprodusenter ikke anvender begrepet likt i sine brukermanualer. 
Ved oversettelse til norsk har jeg vurdert alternativene ”hendelse”, ”begivenhet” og ”tilfelle”. 
Jeg fi nner tilstrekkelig grunnlag for å legge til grunn at ”event” ikke er ensbetydende med 
”incident” og derfor ikke bør oversettes til ”hendelse”. Ordlyden ”begivenhet” er også an-
vendt som ekspertfaglig begrep, men en slik oversettelse har også blitt kritisert fordi ordlyden 
kan gi inntrykk av at det er tale om noe større enn ”hendelse”, som f.eks. en OL-begivenhet. 
Etter en samlet vurdering fi nner jeg uttrykket ”tilfelle” som et mer beskrivende og treffende 
ord. Jeg vil i det følgende anvende uttrykkene ”tilfelle”, ”mistenkelig tilfelle” og ”IT-sikker-
hetstilfelle” noe om hverandre.

88 Internt notat merket fortrolig. Notatet gir imidlertid ingen ytterligere opplysninger om hva 
”event” kan være.

89 Jf ”systematisere” i FD, IVB.
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6.3 Informasjon fra NorSIS

Etter Innst.S.nr.85 (2005-2006) avsnitt 1.4.1 fremgår det at ”Riksrevisjonen 
forutsetter at departementet [MOD] avklarer SIS’ ansvar og oppgaver mot an-
dre relevante fagorganer… Riksrevisjonen legger til grunn at det må avklares 
hvilken rolle CERT skal ha, og hvilket forhold det skal ha til andre organer”. 
En overordnet inndeling kan være at NorCERT har ansvar for IT-sikkerhet hos 
samfunnsviktige funksjoner, kritisk infrastruktur og informasjon mens Norsk 
Senter for Informasjonssikring (NorSIS) har ansvar for å bedre IT-sikkerheten og 
redusere sårbarheten i samfunnet generelt90. I MODs svarbrev til Riksrevisjonen 
av 24. oktober 200591 foreslås at målgruppen for NorSIS skal være ”små og 
mellomstore verksemder i privat og offentlig sektor, inkludert kommunane”.

I Innst.S.nr.85 (2005-2006) avsnitt 1.6 understreker Riksrevisjonen ”be-
hovet for… gode samarbeidsformer mellom CERT, Senter for informasjons-
sikring og andre offentlige organer som arbeider med IT-sikkerhet”. Det er 
en nær sammenheng mellom forebyggende tiltak ovenfor samfunnet generelt 
og vern av kritisk infrastruktur. Eksempler på dette kan være reduksjon av 
infi serte maskiner involvert i et botnet92 som igjen er en av de mest aktuelle 
truslene mot kritisk infrastruktur. Etter IVB avsnitt 2 ser FD for seg et regulært 
samarbeid mellom NorCERT og NorSIS slik at de utgjør ”et helhetlig kon-
sept”. Før Regjeringen vedtok å legge NorCERT til NSM, uttalte MOD i sitt 
svarbrev til Riksrevisjonen av 24. oktober 2005 at ”Den nasjonale CERT/VDI 
vil bli pålagt å samvirke og utveksle informasjon med tilstøytande verksemder 
i IT-sikringsfeltet som til dømes Post- og teletilsynet, Senter for informasjons-
sikring mv.” Det vil her være opp til de politiske myndigheter å avgjøre hvor-
dan informasjonsutvekslingen skal foregå, jf avsnitt 3.2. Det kan nevnes at det 
allerede er opprettet rutiner for informasjonsutveksling og at NorCERT har 
ordninger for å holde NorSIS forløpende oppdatert på trusselbildet.

Det kan også tenkes at det i fremtiden utarbeides lover eller forslag til lover 
som legger opp til en enhetlig Nasjonal Standard Operativ Prosedyre (NSOP)93. 
En slik NSOP kan da bidra til en mer effektiv samordning med andre offentlige 

90 Statsrådens svarbrev fra MOD til Riksrevisjonen av 24. oktober 2005 og FD, IVB, vedlegg 
2.

91 Inntatt i Innst.S.nr .85 (2005-2006)
92 Botnet er et nettverk av infi serte maskiner som styres av en server, ofte kalt controll and com-

mander (C&C)
93 Et forslag her om en NSOP er i tråd med regjeringens overordnede mål nedfelt i MOD, 

eNorge 2009, som sier ”I løpet av 2009 skal alle nye IT- og informasjonssystemer i offentlig 
sektor bruke åpne standarder… I løpet av 2006 skal det være etablert et sett av forvaltnings-
standarder for data- og dokumentutveksling”. Jeg har i denne sammenheng lagt til grunn 
den oppbygning som foreslås som SOP for NorCERT (se avsnitt 5.3). Jeg har ikke vurdert 
tilsvarende modeller i andre land.
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organer med operative funksjoner innen IT-sikkerhet94. Det kan også tenkes at 
en NSOP vil bidra til effektivisering i forhold til mulige lokale CERT enheter 
i forvaltningen95. Etter ansvar,- likehet- og nærhetsprinsippet kan en da tenke 
seg at NSOP også ville bidra til klarere og mer harmoniske ansvarsroller i det 
daglige virke i forhold til beredskapstilfellene. En mulig løsning kunne da være 
å koordinere en mulig NSOP mot den nasjonale beredskapsplan.

6.4 Informasjon fra politiet

Innhenting av informasjon fra politi kan være aktuelt i tilfeller hvor politiet har 
opplysninger av betydning for NorCERTs prioriteringer og gitte styringspara-
metere. Når det gjelder uberettiget inntrengning, uautorisert infi sering eller ret-
tet dataangrep mot datasystemer og nett, vil nesten alltid et eller fl ere straffebud 
være berørt. Eksempler kan være tilfeller som omfattes av straffeloven 22. mai 
1902 nr 10 (strl.) §§ 145 (2) om datainnbrudd, 145b om spredning av tilgangs-
data, 147a (1) litra a om alvorlig forstyrrelse av en samfunnskritisk funksjon 
eller 291 om skadeverk96. Det kan reises spørsmål om politiet kan ha en plikt til 
å bidra med informasjon som et ledd i utøvelsen av NorCERTs virksomhet.

I medhold av politil. § 2 nr 5 har politiet en plikt til å yte bistand etter 
anmodning fra andre offentlige myndigheter. En mer generell samarbeidsplikt 
følger av § 2 nr 6 som kan innebære at politiet gir informasjon til NorCERT 
på områder hvor opplysningene er relevant for utøvelsen av NorCERTs virk-
somhet, se politiinstruksen av 22. juni 1990 nr 3963 § 15-1.

En slik deling av informasjon må ikke komme i strid med lov eller forskrift, 
jf politiinstruksen § 2-2 nr 6. En lovbestemt begrensning kan følge av politi-
ets taushetsplikt i henhold til politil. § 24, men taushetsbelagte opplysninger 
likevel gis til andre offentlige myndigheter eller sikkerhetsmyndighetene etter 
§ 24 (4) nr 2. Når taushetsbelagte opplysninger eksempelvis gis til NorCERT 

94 Vektlegging av et slikt hensyn er i tråd med overordnede nasjonale målsetninger om tiltak til 
”Nasjonal koordinering av IT-sikkerhet” nedfelt i FD, Nasjonal strategi for informasjonssik-
kerhet, 2003.

95 Det kan tenkes at ekomloven kan knyttes opp til en slik NSOP slik at også lokale CERT or-
ganisasjoner og internettleverandører kan forholde seg til et samlet regelverk. En komparativ 
studie av den fi nske ”Regulation on information security and functionality of Internet access 
services” kunne vært særlig interessant i denne sammenheng.

96 Schjølberg viser at begrepet datakriminalitet bør fremheve det spesielle ved datateknologien. 
I sin bok Cybercrime henviser han under avsnitt 2.3 til Straffelovrådet (NOU 1985:31) hvor 
datakriminalitet defi neres som ”Kriminalitet hvor utnyttelsen av datateknologi har vært ve-
sentlig for overtredelsen”. Han mener derfor at f.eks. barnepornografi , rasistiske uttalelser 
mv ikke bør anses som datakriminalitet selv om den fremstår på Internett.
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etter denne bestemmelsen, er det et vilkår at politiets bidrag har som formål å 
”forebygge eller avverge straffbare handlinger”. Det ligger derfor en begrens-
ning i anvendelsen av en slik bestemmelse ettersom ikke alle trusler og farer 
nødvendigvis knytter seg til straffbare handlinger.

Et annet mulig grunnlag for å utlede informasjonsplikt kan være politiin-
struksen § 13-3 (2) annet avsnitt hvor politiet har en informasjonsplikt oven-
for særlige kontrollmyndigheter. Spørsmålet blir da om NorCERT kan anses 
som en kontrollmyndighet. Formålet med NorCERT er å beskytte samfunns-
viktige funksjoner, kritisk infrastruktur og informasjon. I utøvelsen av denne 
virksomheten gjør NorCERT undersøkelser for å avdekke sårbarhet, ondsin-
nede koder, IT-sikkerhetshendelser mv. Det at NorCERT inngår partnerskap 
med private virksomhetseiere bør ikke ses som et hinder for at NorCERT be-
kler en offentlig funksjon. Avtaler med private aktører vil snarere fungere som 
et verktøy eller virkemiddel i utøvelsen av enhetens offentlige oppgaver. Det 
at NorCERT trolig ikke besitter myndighet til å utøve makt i utøvelsen av 
en eventuell kontrollfunksjon kan heller ikke i seg selv være noe innvending 
mot å anse NorCERT som et offentlig kontrollorgan97. Likevel kan ordlyden 
”kontrollmyndighet” trekke i retning av at politiet bare bistår kontrollmyn-
dighetens lovhjemlede myndighetsutøvelse. I den grad politiet gir bistand til 
kontrollmyndighetene, vil politiinstruksen § 13-3 (2) annet punktum vil kunne 
pålegge politiet å bidra med informasjon.

Politiinstruksen § 12-1 pålegger en generell plikt for politiet til å bistå ved 
å gi hjelp til publikum, men denne plikten er nokså upraktisk ettersom bestem-
melsen pålegger en svært generell bistandsplikt og vil neppe være tilfredsstil-
lende anvendt på regulær basis. I private anliggender, vil politiet i slike tilfeller 
som hovedregel bare yte bistand dersom en privat aktør selv er ute av stand til 
å håndtere hendelsen.

Etter en samlet vurdering fi nner jeg ikke grunnlag for å utlede en generell 
informasjonsplikt fra politiet ovenfor NorCERT. Med tanke på at NorCERT 
kan komme til å koordinere håndtering av hendelser på tvers av ulike sektorer 
(se avsnitt 7.1), kan dette blir problematisk. Politiets håndtering kan da utgjø-
re en av fl ere roller i en helhetlig koordinering fra NorCERT. Uklarheter mht 
hvilke informasjonsplikter politiet har, vil i så fall svekke vurderingsgrunn-
laget for en effektiv hendelseshåndtering. Det kan derfor foreligge et særlig 
behov for klare lovhjemler som regulerer en informasjonsutveksling mellom 
NorCERT og politi.

97 Dersom NorCERT skal være i stand til å gi ”forløpende informasjon om situasjonsbilde til 
berørte myndigheter” er det ikke utenkelig at kontroll av virksomhetseieres håndtering vil 
være en nødvendig forutsetning.





7 PROSEDYRER FOR ANALYSE OG TRUSSELVURDERING

Formålet med en egen analyserolle vil være å støtte opp om det som er opp-
daget for å se om det er noe i det. Dette dreier seg om en målstyrt analyse, 
knyttet til en nærmere aktivitet. Dette bør være en hurtig prosess som blir 
håndtert omgående.

Analysens funksjon består først og fremst av en vurdering av det som er 
oppdaget opp mot annen ”innsamlet informasjon om nasjonale og internasjo-
nale trafi kkmønstre, svakheter i produkter, systemer og programvare”98. Det 
kan eksempelvis gjøres ved å foreta spørringer mot VDI systemet.

7.1 Trusselvurdering som styringsparameter

I senere tid er det blitt mer vanlig å dele samfunnssikkerheten i to kategorier. 
Den ene kategorien er avledet fra det engelske ordet ”safety”99 og knytter seg til 
”farer”. Den andre kategorien er avledet fra ”security”100 og angår ”trusler”. I 
tråd med ekspertfaglig språklig tolkning refererer ”fare” seg til utilsiktede hen-
delser, mens ”trusler” er en samlebetegnelse med referanse til tilsiktede hendel-
ser. En rekke lovutredninger ser ut til å slutte seg til en slik oppfatning101. Den 
forståelse at NorCERT skal prioritere tilsiktede hendelser underbygges ved at 
IVB uttrykkelig nevner ”sårbarhetsreduserende tiltak mot spionasje, sabotasje 
og terrorhandlinger…”. Det er nærliggende å slutte at ”trusselvurdering” (som 
et av fl ere faktorer i den totale risikovurdering) av ”uønskede hendelser” ikke 
sikter til hendelser som uhell, naturkatastrofer og lignende. Etter en slik forstå-
else vil håndtering av faretilfellene ikke være noe hovedmål NorCERT. Derimot 
vil politiet spille en viktig koordinerende rolle for faretilfellene i medhold av 

98 FD, IVB
99 NOU 2006:6 (vedlegg 5) defi nerer ”safety” som ”sikkerhet mot uønskede hendelser som 

oppstår som følge av en eller fl ere tilfeldigheter”. 
100 NOU 2006:6 (vedlegg 5) defi nerer ”Security” som ”sikkerhet mot uønskede hendelser som 

et resultat av overlegg og planlegging”. Avgjørende for sondringen mellom ”safety” og ”se-
curity” er altså hendelsens årsak.

101 Se bl.a. NOU 2000:24, NOU 1986:12 og NOU 2006:6 (vedlegg 4).
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politil. § 27102. IVB (pkt. 5) åpner likevel for en brukerfi nansiert levering av 
tjenester utover det som er fastsatt i iverksettingsbrevet. 

 
Figur vii) Koordinere håndtering av farer og trusler mot IT-sikkerhet

Det er ikke nødvendigvis slik at de opplysninger som fremskaffes av NorCERT 
utelukkende betyr at NorCERT selv skal forestå den etterfølgende håndtering. 
For å fi nne ut hvem som skal utføre den etterfølgende håndtering, kan det 
være på sin plass å si litt om hvem som kan være opplysningenes adressat, dvs. 
den instans som skal håndtere. I forhold til det forvaltningsmessige tomrom 
NorCERT fyller, vil jeg foreta en negativ avgrensning i forhold til hvem som 
har håndteringsansvar.

Når det gjelder trusseltilfellene, har jeg skissert en avgrensning mot politi- og 
påtalemyndighetenes kriminalforebyggende virksomhet103. Straffeforfølgning 
faller utenfor NorCERTs prioriteringer. Innenfor NorCERTs prioriterte ansvars-
område (hvit bakgrunn), fi nner man to sentrale myndighetsaktører. I militær 

102 Politiet har i medhold av politil. § 7 (1) nr 2 myndighet til å gripe inn ”for å ivareta… 
allmennhetens sikkerhet”. Som hovedregel er det bare politiet som kan utøve polisiær inn-
gripen, jf politil. § 1 (1) annet punktum og § 4. Politiets ivaretakelse av ”allmennhetens 
sikkerhet” gjelder ikke bare tilfeller hvor det foreligger mistanke om straffbare forhold. Som 
eksempel på politiets oppgaver etter politil. § 7 (1) nr 2, nevner Auglend ”prioritering av res-
surser til viktige samfunnsfunksjoner der et voldsomt utvær har satt teknisk infrastruktur og 
kommunikasjon ut av spill”. Auglend, Politirett.

103 ØKOKRIM (som er et særlig politiorgan) har opprettet en egen datakrimavdeling med spe-
sialisering mot IT-kriminalitet.
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sektor (ytre IT-sikkerhet) har vi Forsvarets etterretningstjeneste (E-tjenesten) og 
sivil sektor (indre IT-sikkerhet) er det Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har 
primæransvaret104. NorCERT fungerer da som en taktisk koordinator på tvers 
av sektorene. Dvs. at dens taktiske rolle forblir selv om det er en annen sektor 
som har det operative håndteringsansvaret. På denne måten bør ikke uklarheter 
mht hvem som har operativt ansvar, være noe hinder for at håndtering fi nner 
sted. Effektiv hendelseshåndtering kan da innebære en tverrsektorell samord-
ning av håndteringen. Det kan også innebære at NorCERT selv forestår hånd-
teringen dersom ingen kan eller vil105 håndtere. Men oftest vil nok håndteringen 
foregå i en kombinasjon av den ansvarlige eiers håndtering og NorCERTs bi-
stand. NorCERT vil uansett spille en sentral rolle når det gjelder å fi nne helhet-
lige effektive løsninger slik at håndteringen skjer på en betryggende måte.

7.1.1 Etterretningsansvaret
Den etterretning som foretas av NorCERT, vil altså danne et viktig vurderings-
grunnlag mht hvem som skal varsles og hvilket organ den reaktive innsatsen 
skal koordineres mot. Fordi et mistenkelig tilfelle kan bestå av alt fra et hendig 
uhell til målrettede angrep, vil en viktig del av analysen dreie seg om iden-
tifi sering ut fra den innsamlede informasjon. Innhenting av informasjon om 
potensielle risiki må da forutsette at det foretas en årsaksvurdering. NorCERT 
må foreta en sortering av opplysningene. Det er viktig å få klarhet i hvem 
som har ansvar for den videre håndtering. I noen tilfeller har den ansvarlige 
håndteringsinstans også ansvar for den operative etterretning106. På ett tids-
punkt kunne man kanskje tro at den operative etterretningen forlot NorCERT 
og ble overtatt av den ansvarlige håndteringsinstans. Spørsmålet blir da hvor 
skjæringsfeltet befi nner seg. Altså, når bør etterretningsvirksomheten forlate 
NorCERT og overlates til et den ansvarlige håndteringsinstans?

104 Det kan hvile en særlig plikt for politiet til å prioritere straffbare angrep som det ”å ødelegge, 
skade eller sette ut av virksomhet… elektronisk kommunikasjon eller samferdsel” (strl. § 
151b) eller ”å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet” (strl. 
§147a).

105 Manglende villighet er ikke nødvendigvis ensbetydende med motvillighet, men kan være fag-
lig begrunnet. En virksomhet ønsker kanskje at NorCERT forestår håndteringen fordi det vil 
være mest faglig betryggende. Motsatt, det kan være at NorCERT ønsker å forestå håndte-
ringen fordi det virker mer betryggende. Et slikt ønske kan kanskje begrunnes på bakgrunn 
av en interesseavveining nevnt i avsnitt 2.2 eller brukerfi nansiering der eier ikke er prioritert 
etter IVB.

106 Enten dette er politiet, Forsvaret eller eier vil disse som oftest ha egne etterretningsfunksjoner 
knyttet til sitt primære virksomhetsområde.



114 Tre avhandlinger om fi ldeling, IT-sikkerhet og e-postkontroll

Figur viii) Skjæringsfelt for etterretning

Svaret på dette spørsmålet vil trolig variere avhengig av hvem den ansvarlige 
er og hva som er deres rettslige grunnlag for håndtering. Når det gjelder politi-
ets etterforskningsoppgaver kan kanskje ”rimelig grunn til å undersøke om det 
foreligger straffbare forhold” etter strpl. § 224 (1), tjene som en slik grense107. 
Men generelt bør koordinering av etterretningsvirksomheten i alle fall skje på 
en forsvarlig måte. En for tidlig koordinering øker sjansen for feiladressering. 
Dette kan få uheldige konsekvenser og dessuten bidra til forsinkelse av håndte-
ringsprosessen. Et koordineringsansvar kan også bety at NorCERT har oppføl-
gingsansvar knyttet til de saker som blir koordinert til andre. De kan fortsatt ha 
et overordnet ansvar for rekoordinering dersom det viser seg at tidligere koordi-
nering var feil. Utvikling i hendelsesforløpet kan også innebære at andre organer 
blir involvert etter at NorCERT har koordinert håndteringen. Slike momenter 
kan tilsi at NorCERT forestår den strategiske og taktiske etterretning og trus-
selvurdering, mens håndteringsinstansen forestår den operative etterretning108.

Et tilfelle eller hendelse som kan knyttes til en organisasjon med et bestemt 
formål, vil kunne bidra til å gi et helhetlig bilde av hva man har med å gjøre og 
hva som kan ventes. I hvor stor grad det er nødvendig med en mer inngående 
etterretning (eller mulig etterforskning, jf avsnitt 7.5) må vurderes konkret i 
hvert enkelt tilfelle. Man kan derfor ikke utelukke at en sortering av opplys-
ningene kan gjøre det påskrevet å fi nne ut hvem som er involvert, hva slags 
type organisasjon de representerer, hvordan de er involvert, deres rolle, om det 
er tale om en hendelse, evt. type hendelse, omfang av hendelsen, tidsramme på 
aktiviteten og om det er andre spor eller referanser.

Til nå har jeg bare berørt koordinering og håndtering generelt. Men hva 
når det er aktuelt med en håndtering som innebærer en kombinasjon av straf-
feforfølgning og sikkerhetshåndtering?

107 Et annet spørsmål er om politiets enekompetanse også medfører en overdragelse av den tak-
tiske etterforskningsvirksomhet. Dette blir nærmere drøftet under avsnitt 7.5 om politiets 
etterforskningsoppgaver.

108 Unntak fra en slik hovedregel må være når håndteringsinstansen har enekompetanse. Dette 
er aktuelt ved politiets etterforskning. Dette blir nærmere behandlet i avsnitt 7.5.
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For å illustrere problemstillingen vil jeg ta utgangspunkt i en tenkt situasjon. 
En virksomhet mottar en ekstrem trafi kk fra et botnet som overbelaster nettet 
deres. Systemet er i ferd med å knele. Heldigvis klarer eieren selv å håndtere 
hendelsen og systemet gjenopprettes. Kort tid etter oppdager eier opplysninger 
som kan indikere at den samme trusselaktøren forbereder et mer omfattende 
angrep. Sikkerhetsansvarlig kontakter operasjonssentralen hos NorCERT og 
ber om assistanse. Ved nærmere undersøkelser fi nner NorCERT ut hvem som 
er trusselaktøren og hvordan neste angrep er planlagt gjennomført. Etter råd-
slagning med NorCERT, beslutter eier å politianmelde forholdet fordi man me-
ner dette kan bidra til å forhindre et forventet angrep. Påtalemyndighetene be-
slutter på grunnlag av strpl § 224 at etterforskning skal iverksettes. Etter denne 
bestemmelsen kan politiet iverksette etterforskning som følge av anmeldelse el-
ler andre omstendigheter når det er ”rimelig grunn til å undersøke om det fore-
ligger straffbare forhold”. Paralellt fortsetter NorCERT – kanskje i samarbeid 
med eier – sin etterretningsvirksomhet med tanke på å beskytte angrepsmålet 
og kanskje for å avverge det forventede dataangrepet. Spørsmålet blir da hvem 
som har ansvar for etterretningen? Er det vår nasjonale CERT eller politiet?

På den ene siden vil politiet etter strpl § 225 ha monopol på etterfors-
kningsdelen. Samtidig har vi en nasjonal CERT som har et koordineringsan-
svar på tvers av sektorene.

Etter dagens rettstilstand kan det være hensiktsmessig å dele etterretningen 
i to grupper. Den ene gruppen omfatter etterretning som har med strafferetts-
pleien å gjøre, jf strpl § 226. Den andre gruppen dreier seg om etterretning 
som angår sikkerheten og er hjemlet i FDs IVB. Et utgangspunkt kan være at 
begge har ansvar innenfor hver av gruppene.

7.2 Sammenfatting av informasjon

Det å produsere et samlet og oppdatert trusselbilde innebærer etter IVB en 
sammenfatting av informasjon om:
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angrepsmåter
nasjonale og internasjonale trafi kkmønstre
svakheter i produkter, systemer og programvare

Sammenfatting av informasjon skjer både ved bruk av elektroniske verktøy og 
manuelt. Triage (fr. å sortere) er et verktøy for å kategorisere informasjon om 
hendelsen og delegere håndteringen til riktig personell. Det er på dette stadiet 
falske alarmer sorteres bort. Triageprosessen kan innbefatte ekstern rapporte-
ring eller oversendelse av opplysninger til andre involverte parter. Eksempler 
kan være varsling mot offentlige organer, eiere eller en ISP. En sortering kan 
også gjøres i forhold til hvem som internt bør håndtere saken. En intern triage 
kan dreie seg om sortering av hvilke oppgaver som bør prioriteres.

7.3 Situasjonsvurdering

Videre uttaler IVB at det skal foretas en vurdering av situasjoners:
alvorlighetsgrad
potensielle skadeomfang

Etter IVB er formålet med situasjonsvurderingen er å danne et vurderings-
grunnlag når det skal utarbeides ”forslag til hvordan impliserte aktører bør 
forebygge og håndtere uønskede hendelser”.

7.3.1 Situasjoners alvorlighetsgrad
En taler gjerne om eskalering av en oppstått hendelse, en utvikling fra noe 
mindre til noe verre. Hendelsens ”alvorlighetsgrad” må bero på en helhets-
vurdering av mange risikofaktorer. Dette kan f.eks. knytte seg til spørsmål 
om hendelsens skadeevne, omfang, hvor reell trusselen fremstår, hvor kritisk 
den er osv. Det er ikke nødvendigvis direkte sammenheng mellom hendelsens 
alvorlighetsgrad og omfang. En hendelse begrenset til en enkeltstående kritisk 
funksjon kan være liten i omfang, men svært alvorlig for samfunnet. Motsatt, 
et virus som fl orerer i omfattende målestokk, kan være nokså harmløs.

•
•
•

•
•
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7.3.2 Skadeomfang
I trusselvurderingen som utarbeides av NorCERT, kan hendelsens omfang ha 
betydning for de prioriteringer som gjøres. Hendelses omfang innebærer, slik 
ordlyden tilsier, at det er tale om en oppstått hendelse. En hendelse kan være 
av ulik omfang. Den kan være lokal, nasjonal eller grenseoverskridende (in-
ternasjonal). En lokal hendelse kan være begrenset til en eller et fåtall private 
eiere. Det kan også være at en hendelse oppstår i offentlig sektor. Her vil eier 
eller aktuell sektormyndighet i utgangspunktet være ansvarlig for sikkerhets-
håndteringen. Nasjonale hendelser, består typisk av fl ere enkelthendelser som 
har nådd et visst omfang. Om hendelsen er nasjonal, må i denne sammenheng 
bero på hvilke interesser som er berørt og ikke nødvendigvis en geografi sk 
avgrensning. Ved slike nasjonale hendelser, kan det være vanskelig å knytte 
ansvaret til en bestemt virksomhetseier. Fordi hendelsene får et omfang som i 
stor grad berører nasjonale interesser, vil det først og fremst være de offentlige 
myndigheter som har ansvar for en overordnet håndtering. NorCERT er her 
gitt et ansvar for å yte faglig bistand og gi råd i henhold til overordnede sam-
funnsinteresser. Ved grenseoverskridende hendelser, vil NorCERT representere 
Norge i et samarbeidende nettverk med andre lands tilsvarende organisasjoner. 
Ved vurdering av hvilke hendelser NorCERT skal prioritere, er omfanget av 
hendelsen et viktig moment.
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7.4 Utarbeidelse av forslag

Etter IVB skal det utarbeides forslag til:
hvordan impliserte aktører bør forebygge og håndtere de 
uønskede hendelsene
trendanalyser og forbedringstiltak (også ovenfor 
myndighetene)

Videre vil jeg bare knytte noen kommentarer til forslag til forebyggende tiltak.

7.4.1 Forslag til forebyggende tiltak mot større sikkerhetshendelser
I forbindelse med forebyggende tiltak for effektiv hendelseshåndtering, legger 
IVB vekt på ”større” sikkerhetshendelser. Innspillet fra FAD benytter ordlyden 
”sikkerhetshendelser med alvorlig eller akutt påvirkning på nett og systemers 
tilgjengelighet, konfi densialitet og integritet”109. Tilsvarende anvender JD ut-
trykket ”Gi varsler om sikkerhetshendelser som berører mange”110. Ordlyden 
er ikke entydig. Hva som i ethvert tilfelle regnes som ”større” sikkerhetshen-
delser bør ses i forhold til dens skadeomfang, skadepotensial, og hvor kritisk 
hendelsen fremstår i forhold til samfunnsinteressene.

7.5 Politiets etterforskningsoppgaver

De metoder som benyttes for innsamling og bearbeiding av informasjon hos 
NorCERT, har mange likhetstrekk med de metoder som politiet anvender i sin 
etterforskning. Kan den etterretning som iverksettes av NorCERT komme i 
konfl ikt med politiets etterforskningsoppgaver? Det er lite tvilsomt at en ikke 
ubetydelig del av den informasjon som innhentes av NorCERT også kan be-
nyttes til kriminalforebyggende eller straffeforfølgende formål. Et annet poeng 
kan være de tilfeller hvor NorCERT undersøker og analyserer informasjon om 
alvorlige forstyrrelser mot samfunnsviktige funksjoner og kritisk infrastruktur, 
som i seg selv kan være en straffbar handling i medhold av strl. §§ 147a (1) 
litra a jf 151b (1). Endelig kan det reises spørsmål om det har noen rettslig 
betydning for ovennevnte problemstilling at de undersøkelser som foretas av 
NorCERT kan tenkes å bli benyttet i en senere straffeforfølging.

109 FAD, Nasjonal koordinering, 14. februar 2006.
110 JD, Kravspesifi kasjon, 10. juli 2006.

•

•
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Figur ix) Forholdet mellom bekjempelse av kriminalitet og IT-sikkerhetskrenkelse

Etter riksadvokatens111 nærmere klargjøring av det rettslige etterforsknings-
begrepet i rundskriv112 om etterforskning av 22. februar 1999 nr 3 del I (R-
3/1999) presiseres at ”Avgjørende for om en virksomhet er etterforskning er 
dens formål” jf del II avsnitt 2. Rundskrivet sier at etterforskning et ”rettslig 
begrep” og at straffeprosessloven av 22. mai 1981 nr 25 (strpl) § 226 (1) er det 
rettslige utgangspunkt for begrepets nærmere defi nisjon, jf R-3/1999 del II av-
snitt 1. Formålet med NorCERT er å beskytte viktige samfunnsinteresser mot 
IT-sikkerhetstrusler. Her vil straffeforfølgning bare være ett blant mange mu-
lige reaksjonsformer. Avgjørende blir likevel det at NorCERTs etterretning113 
primært tar sikte på å forebygger trusler mot sikkerheten og ikke kriminalite-

111 Riksadvokaten har den overordnede ledelse av påtalemyndigheten etter strpl. § 56 (2). 
Riksadvokatembete er departementsuavhengig og er direkte underlagt regjeringens instruks-
myndighet.

112 Eskeland uttaler på generelt grunnlag at riksadvokatens rundskriv ikke har ”nevneverdig 
selvstendig betydning for andre” enn påtalemyndighetene og politiet. Eskeland, Strafferett, 
s. 148. Men det er nærliggende å anta at riksadvokatens instruks nedfelt i R-3/1999 må ha 
betydning for forvaltningens samlede etterforskningsvirksomhet.

113 I R-3/1999 del II avsnitt 3 uttales det at ”Karakteristikken ’etterretning’ er ofte mer 
en beskrivelse av metode enn avgrensning av virksomheten mot etterforskning”. Men 
(kriminal)etterretning som har formål defi nert etter rundskrivets del II avsnitt 1 og 2, vil 
likevel betegnes som etterforskning.
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ten114. Håndtering av IT-sikkerhetshendelser vil pga eiers primæransvar først og 
fremst søkes løst innenfor den privatrettslig sfære. NorCERTs bistand blir da av 
subsidiær karakter115. I henhold til denne arbeidsdelingen er det politiet som re-
agerer på kriminalitet og NorCERT som reagerer på IT-sikkerhetskrenkelser.

Det kan likevel være at NorCERTs undersøkelser i visst omfang har delt 
formål slik at undersøkelsene kan anses som etterforskning. Straffeforfølgning 
kan være et av fl ere tenkelige virkemidler i bekjempelse av IT-sikkerhetstrusler. 
Hvorvidt man på taktisk trinn fi nner straffereaksjon hensiktsmessig i enkelte 
sak må bero på en helhetsvurdering. Avgjørende for denne vurderingen kan 
ikke være hvordan man reagerer (eks. straff, erstatning, utestengning, tetting 
av sikkerhetshull mv), men om valg og tilrettelegging av reaksjonsform er til-
strekkelig effektiv116. Auglend uttaler: ”Har virksomheten som ett eller fl ere 
mulige utfall at informasjonen kan komme til å bli benyttet i strafforfølgende 
virksomhet, har påtalemyndigheten ansvaret for etterforskningsdelen, selv om 
den skulle være beskjeden” [min uth]117. Jo nærmere vurdering av reaksjon 
man kommer, desto klarere ser man etterforskningspotensialet. Det er van-
skelig å tenke seg at alvorlige IT-sikkerhetshendelser ikke inneholder ett eller 
fl ere elementer av straffbare handlinger118. I hendelseshåndteringsprosedyren 
har man kanskje fl ere holdepunkter enn ved den tidlige innsamlingsprosedy-
ren når det gjelder å ta stilling til etterforskningspotensialet. Årsaken er at 
man på dette stadiet har kjennskap til mer konkrete hendelsesforhold som den 
aktuelle håndteringsprosess kan bygge videre på. Polisiær inngripen kan på 
denne bakgrunn utgjøre et effektivt virkemiddel i hendelseshåndteringen. Den 

114 En innvendig mot et slikt skille kan være at proaktive tiltak som tar sikte på å forebygge 
kompromittering av konfi densialitet, integritet eller tilgjengelighet i realiteten må sies å ut-
gjøre kriminalforebyggende tiltak, jf den defi nisjon og Schjølberg og Sunde legger til grunn 
for det rettslige begrepet ”datakriminalitet”. IT-sikkerhetskrenkelser kan langt på vei antas 
å ligge i strafferettens kjerneområde. På annen side kan en sondring her ha gode grunner for 
seg. For det første vil sondringen kunne skape økt fokus omkring forebyggende tiltak ved at 
sikkerhetsforebyggende tiltak skilles ut som en selvstendig offentlig funksjon atskilt fra poli-
tiets kriminalforebyggende virksomhet. Men det vil neppe la seg gjøre å trekke opp et klart 
skille. Ei heller vil et alt for skarpt skille være ønskelig sett fra et helhetlig forvaltningsrettslig 
perspektiv pga den nære sammenheng mellom IT-sikkerhetskrenkelser og datakriminalitet. 
For det andre vil distanseringen fra kriminalhåndteringen medføre at sikkerhetsbekjempelsen 
i større grad tar hensyn (på tvers av forvaltningens fagområder) til det komplekse årsaksfor-
hold som IT-sikkerhetskrenkelser utgjør, ikke utelukkende med fokus på straffbare forhold.

115 NorCERT kan her yte bistand i form av rådgivning og faglig assistanse. Et annet spørsmål er 
om NorCERT i gitte tilfeller også bør ha adgang til å foreta nødvendig inngripen ved bruk av 
tvangsmidler, se avsnitt 9.1.

116 FD, IVB, s. 2 om ”effektiv hendelseshåndtering”.
117 Auglend, Politirett s. 253 fl g.
118 Særlig fremtredende er vel etterforskningspotensialet når det er tale om rettede angrep mot 

kritisk IT-infrastruktur, jf strl § 147a (1) jf politil § 17b (1) nr 5 eller strl § 147b jf politil. § 
17b (3). Terrorisme, sabotasje og spionasje er jo hovedprioriteringene etter IVB.
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videre straffeforfølging kan også utgjøre et hensiktsmessig og kanskje nødven-
dig forebyggende tiltak for å hindre gjentagelser eller andre fremtidige trusler. 
Men det kan også tenkes at undersøkelser og analyser foretatt på et tidligere 
stadium har etterforskningspotensial119. På et tidlig stadium har man lite over-
sikt over hvilke trusselaktører som kan være involvert, hva som er deres mål, 
dens kritiske potensial osv. Det kan derfor ikke utelukkes at undersøkelser og 
påfølgende analyse foretatt på et tidlig stadium vil ha straffeforfølgning som 
ett av fl ere mulige utfall. Auglend mener at det i slike tilfeller bør være påtale-
myndighetene som har ansvaret for undersøkelsene. Han begrunner dette med 
at ”Det er viktig å sikre korrekt og hensiktsmessig behandling av, og dertil 
å skape notoritet omkring de overvåkingssaker som hører under påtalemes-
sig kontroll, instruksjon og rapportering” 120. Selv om NorCERT etter nær-
hetsprinsippet har særlig engasjement i forhold til informasjonsinnsamlingen, 
undersøkelsene og den påfølgende håndtering - i samsvar med uttalt formål 
på strategisk overordnet nivå (jf kapittel 4) - bør etterforskningsvirksomheten 
ledes av påtalemyndighetene.

Auglend sier imidlertid at ”I tvilstilfelle der formålssynspunktet ikke gir til-
strekkelig veiledning, og det heller ikke er tatt uttrykkelig standpunkt til an-
svarsspørsmålet, bør det legges vekt på hvem som i praksis har tatt ansvaret, 
engasjert seg i saken mv”. Etter Auglends synspunkt, kan løsningen etter dette 
være at NorCERT ivaretar ledelse av oppgaver der etterforskningspotensialet 
er nokså hypotetisk og lite reelt. En slik løsning er også i samsvar med det 
ulovfestede nærhetsprinsippet. Ettersom formålssynspunktet i slike tilfeller ikke 
har gitt ”tilstrekkelig veiledning”, er det neppe sterke hensyn til taler til fordel 
for verken den ene eller andre løsning. Her må det trolig foretas en avveining i 
forhold til hva som er mest praktisk. I slike uklare tilfeller, kan det at NorCERT 
er et særlig innrettet ekspertfaglig organ med nært engasjement i saken, være en 
avgjørende faktor. Dette kan innebære at NorCERT har det overordnede an-
svar for etterretningsvirksomheten inntil man har holdepunkter for noe annet.

119 I EU har det i senere tid pågått en debatt om innføring av felles regler for ”data retention”. 
Med dette menes regler for lagring av opplysninger om Internett trafi kk og dataoverføring 
mellom myndighetene og kommersielle organisasjoner. Det har vært hevdet at data retention 
er nødvendig i bekjempelsen av organisert kriminalitet og terrorisme, men til dette har inn-
vendingen vært at data retention i beste fall bare kunne tjene som verktøy for å fi nne ut hvem 
som stod bak handlinger som allerede har funnet sted. Se EU, Data Retention Directive av 
24. november 2005. I datasikkerhets sammenheng benyttes ulike metoder for trafi kk analy-
ser slik at man kan spore opp informasjon om angriperen og dens handlinger. Det vil føre for 
langt å gå inn på en systematisk oversikt over slike metoder her. Men det er verd å nevne at 
metodene er viktige redskaper i sikkerhetsarbeidet både i forbindelse med politiets spaning, 
militær etterretning og Politiets sikkerhetstjeneste.

120 Auglend, Politirett
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I brev fra FAD til FD av 14. februar 2006 foreslår FAD at NorCERT skal ”be-
skytte og respondere på sikkerhetshendelser”. Det bør kanskje sondres mellom 
”respons” i vid forstand og ”hendelsesrespons” (IH)122. Uten nærmere kvalifi ka-
sjon, vil ”respons” omfatte både prosedyre for innsamling, analyse og håndte-
ring. Slik jeg har valgt å rubrisere ”prosedyrer for håndtering”, vil bruken av ord-
lyden ”respons” først og fremst angi forholdet til prosedyrer for ”innsamling” og 
”analyse”. Prosedyre for håndtering sikter da til selve håndteringen av det man 
har oppdaget i prosedyre for innsamling og analyse. Dette gjelder uavhengig av 
om metodene som benyttes kan karakteriseres som typisk reaktiv eller proaktiv.
En mulig rubrisering av de viktigste håndteringsprosedyrer vil kanskje være:

hendelseshåndtering (IH)
prosedyrer for håndtering av forvaltningsoppgaver
beredskapshåndtering
sårbarhetshåndtering
håndtering av ondsinnede koder123

I følgende avsnitt vil jeg bare behandle problemstillinger knyttet til 
hendelseshåndteringen.

8.1 Prosedyre for hendelseshåndtering

Uttrykket ”incident handling” (IH) kan oversettes til hendelseshåndtering. 
Prosedyre for hendelseshåndtering er styrende for hvilke tjenester124 som skal 
utføres. Mer presist, prosedyrene er utformet på bakgrunn av en overordnet 

121 En alternativ betegnelse på denne gruppen kan være ”reaktive prosedyrer”. Den viktigste 
innvendingen mot bruk av ”reaktive prosedyrer” kan være at det gir uheldige assosiasjoner i 
forhold til hendelseshåndtering som bærer preg av å være reaktiv, mens andre responderende 
prosedyrer som håndtering av sårbarhet og håndtering av ondsinnede koder i stor grad kan 
sies å være av forebyggende art. Jeg har også vurdert ”prosedyrer for respons” som samle-
betegnelse, men jeg fi nner at respons kan være mer egnet til forvirring ettersom ordlyden 
”response” på engelsk stort sett bare knyttes til ”incident response”.

122 Om hendelsesrespons, se avsnitt 8.1.
123 En annen mulig betegnelse av denne prosessen kan være ”håndtering av virus/ormer”.
124 Med ”tjenester” sikter jeg her til den utadrettede ytelsen mot målgruppen (forvaltningsretts-

lig sett). De hendelsesrelaterte tjenester kan innbefatte utveksling av informasjon, analyse, 
rådgivning og assistanse ved gjenoppretting mv.

•
•
•
•
•
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strategi og virker styrende for metodene (prosessene) som igjen får betydning 
for valg av oppgave (tjenesten). Et praktisk eksempel kan belyse dette; når det 
gjøres undersøkelse av en akutt alvorlig hendelse kan formålet tilsi behov for 
bruk av mer inngripende metoder og virkemidler enn det som er nødvendig 
ved mer langsiktig strategisk etterretning.

Selve hendelseshåndteringen (IH) betjenes av en hendelseshåndterings of-
fi ser (IHO)125 ved operasjonssentralen (OPS). Han er den operative leder for 
hendelseshåndteringen. På dette stadiet tar NorCERT stilling til om det opp-
dagede er en sak som bør sortere under prosedyrer for hendelseshåndtering. 
Dersom det er en hendelseshåndteringssak, må det videre tas stilling til hvilke 
håndteringsprosedyrer som er relevant for saken.

Med ”incident response” (IR) siktes til det å fi nne en passende metode 
(prosess) i forhold til håndtering av en oppstått hendelse. Hendelsesrespons 
kan kanskje videre inndeles i proaktive og reaktive prosesser:

Den proaktive hendelsesprosess vil da bestå av:
forberedelse (prepare)
deteksjon (detect)
generisk sortering (triage)

Den forberedende prosess dreier seg om å tilrettelegge for hendelseshåndterin-
gen skal foregå på riktig måte. Velger man feil prosess, vil jo dette få betydning 
for resultatet. Hvis oppdraget er å reparere et hus, velger du jo ikke å slå spiker 
med blomstervase hvis det er det første du får tak i. Du må fi nne frem ham-
meren, først da vil du lykkes i oppdraget. Med andre ord, du må fi nne frem 
riktig prosess. Den forberedende prosess er altså en taktisk oppgave som må til 
for å gjennomføre de operative tjenestene. Deteksjonsprosessen kan knytte seg 
til ytterligere undersøkelser vedrørende den aktuelle hendelse. Denne proses-
sen kan ha mange likhetstrekk med den strategiske etterretning nevnt ovenfor. 
Forskjellen er at etterretningen nå er knyttet til en konkret hendelse, den er 
ikke generell. Dette er etterretning som skal legge grunnlag for fortløpende 
vurdering og valg av metode. Denne prosessen kan kalles taktisk etterretning. 
Med generisk sortering sikter jeg her til noe som er allmenngyldig, dvs. en 
fastlagt sorteringsprosess som foregår uten hensyn til hendelsens art. Dette kan 
gjelde rettslige begrensninger for valg av prosess. Sorteringen må derfor ta hen-
syn til de rettslige forhold126. Et eksempel på dette kan være privatregulering. 
Det kan gjelde en avtalefestet instruks som innskrenker NorCERTs rett til å 
gjøre bruk av den informasjon de får fra eier. Vanligvis benyttes trafi kklysets 
tre fargekoder. Grønn gir f.eks. større fullmakt til å distribuere informasjonen 
enn informasjon som er klassifi sert rød. Dette kalles trafi kklysprotokoll. Et 

125 Fra engelsk ”incident handling offi cer”.
126 Jeg tar ikke stilling til om generisk prosess også kan gjelde faktiske begrensninger.

•
•
•
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annet eksempel kan være offentlig regulering. Etter det ulovfestede forvalt-
ningsrettslige legalitetsprinsipp må NorCERT ha lovhjemmel for å iverksette 
inngripende prosesser i den privatrettslige sfære.

De reaktive hendelsesprosess kan består av:
taktisk sortering (triage)
reagere (react)
avgrense (containment)
utrydde (erradication)
gjenopprette (recovery)
oppfølging (follow up)

Den taktiske sorteringsprosessen gjelder selve analysen av faktiske forhold for 
å identifi sere hva slags prosess som skal følges i den videre oppfølging. Det 
vil da settes i gang en avgrensningsprosess som innbefatter vurdering av alle 
mulige faktiske eller rettslige midler som kan anvendes for at hendelsen ikke 
skal eskalere. Utryddingsprosessen kan innebære fremskaffi ng av signatur til 
antivirus og gi informasjon slik at den enkelte virksomhet kan ta forhåndsre-
gler, f.eks. slette ondsinnede koder. Ved såkalte tjenestenekt angrep127 kan det 
være aktuelt å samarbeide med ulike internettleverandører (ISP) for å spore 
hvem som kontrollerer botene128, dvs. hvem som er ”Commander in Control” 
(kommandør, C&C)129. Dette krever tilgang til kodene i de infi serte maski-
nene130. Formålet med sporingen vil være å kople kommandøren av nettet. Et 
mer tidkrevende tiltak kan være å stenge ute den enkelte IP-adresse, dvs. hver 
enkelt bot. Ved gjenopprettingsprosessen vil formålet være at eieren skal få 
funksjonen tilbake fordi systemet eksempelvis er nede. Her må det tas stilling 
til hva slags tiltak som må til. Her spiller NorCERT en viktig rolle ved å gi råd 

127 Angrep som tar sikte på å lage trafi kkork i nettsystemet. Konsekvensen er at de tjenester som 
tilbys på nettet blir utilgjengelig for de som rammes. Eksempler kan være DDOS-angrep som 
går ut på å sende så mye trafi kk over nettet at nettet kneler. Bruk av botnettverk er svært 
vanlig fordi det gir kontroll over mange maskiner og muliggjør samkjøring av trafi kken til et 
bestemt nett eller nettsted. En annen måte kan være å ta styring over nettets trafi kkregulering. 
Dette kan illustreres med at man tar kontroll over et trafi kklys og setter på rødt hele tiden. 
Da må jo all trafi kk nødvendigvis stoppe selv om det er klar bane.

128 Bot (fra robot), dvs. infi serte maskiner som tjener som slaver for en server.
129 C&C er den som har kommandoen over et nett av boter (botnettverket). En identifi kasjon av 

C&C innebærer ikke nødvendigvis at man har avdekket hvem som er gjerningspersonen(e). 
Identifi kasjon av IP-adresse gir ingen sikre holdepunkter for å si hvem som faktisk kontrol-
lerer eller benytter seg av et botnet. Det kan også være ulike interesser inne i bildet. En C&C 
kan f.eks. se seg tjent med utleie av sitt botnet. Utleier utnytter kanskje virksomheten til 
hvitvasking (organisert kriminalitet). Mens leier av et botnet f.eks. har som formål å rette 
skadelige angrep mot en samfunnsviktig funksjon.

130 Eier av den infi serte maskinen er ikke nødvendigvis klar over infeksjonen. Oftest er det den 
vanlige bruker som uten å være klar over det har blitt infi sert med virus.

•
•
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•
•
•
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og yte assistanse. Den oppfølgende prosess innebærer at det gjøres en evalu-
ering ovenfor de berørte. Formålet vil være å få svar på spørsmål som hva ble 
gjort? Ble prosedyrene fulgt? Hva kunne vært gjort bedre? Finner man ut at det 
bør iverksettes ytterligere tiltak, kan dette inngå i en oppfølgende prosess. Når 
saken anses ferdig vil saken avsluttes og oppfølgingen anses ferdig, dvs. saken 
forlater hendelsesoffi serens hender.

8.1.1 Vurdering av skadepotensialet
Ved ”alvorlige nasjonale hendelser skal det kunne gis fortløpende informasjon 
om ”situasjonsbildet… herunder vurderinger av skadepotensiale”131. Om et 
senario, et tilfelle eller hendelse er kritisk må avgjøres ut fra en samlet risi-
kovurdering. At noe er kritisk for en enkelt virksomhet er ikke ensbetydende 
med at den samme hendelsen er kritisk for samfunnet132. I den grad noe er 
kritisk for samfunnsviktige funksjoner, IT-infrastruktur eller informasjon, vil 
NorCERT sørge for assistanse i henhold til gjeldende prosedyrer133. Vurdering 
av kritiske stadier, alvorlighetsgrad og omfang kan ha betydning for hvor stor 
grad av inngripen det er behov for. Her kan bistand fra politiet utgjøre et sup-
plement til tjenestene fra NorCERT. Det kan også tenkes at trusselvurderingen 
samlet sett tilsier at man fraviker de ordinære prosedyrer og anvender nød-
vendige beredskapstiltak. Dette må antas å utgjøre en unntakstilstand, men 
etter likhets- og nærhetsprinsippet vil hovedregelen være at NorCERT har det 
overordnede koordineringsansvar for håndtering av krisetilfellene. Hvor stor 
grad av inngripende beredskapstiltak som NorCERT kan benytte seg av, vil 
bero på de fullmakter som da gis i NSMs beredskapsplaner eller i tilknytning 
til fullmakter gitt på nasjonalt beredskapsnivå. Det er kanskje mulig å skille 
mellom tre stadier i vurdering av hvor kritisk en hendelse er. En mulig skjema-
tisk inndeling av kritiske stadier kan se slik ut134:

Hendelsesinntreden (incident phase)
Nødsituasjon (emergecy phase)
Krise (crises)

Vurdering av hendelsens kritiske stadium kan danne et viktig vurderingsgrunn-
lag i forhold til hvor inngripende tiltak som bør iverksettes.

131 FD, IVB
132 Om samfunnskritiske funksjoner, se avsnitt 4.1
133 Prosedyrer som materielle rettsregler innen IT-sikkerhetshåndtering kan tenkes bestående av 

pålegg gitt av myndighetene, prinsipper for skikk og bruk, bransjepraksis, forskrifter, lover 
osv. I dag foreligger ingen slike rettsregler i verken formell lov eller instruks.

134 OECD, Reviews of Risk Management Policies, s. 72 taler om tre nivåer av kriser: 1) incident 
phase 2) emergency phase og 3) crises phase.

•
•
•
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8.1.1.1 Hendelsesinntreden (incident phase)
Det naturlige utgangspunkt vil være at en hendelse oppstår lokalt, f.eks. innen 
ansvarssfæren til en eller få eiere. Men man kan ikke utelukke at lokale hendel-
ser også omfatter nasjonale IT-sikkerhetshendelser utenfor norsk territorium. 
På dette første stadiet har eier kontroll over situasjonen, eller en vurderer at 
eventuell utvikling har relativt ubetydelige konsekvenser for NorCERTs prio-
riteringer. Typiske tiltak på dette stadiet kan være at NorCERT utveksler hen-
delsesrelatert informasjon, innhenter opplysninger som kan sette eier i stand til 
å stanse og gjenopprette, varsler andre aktører om oppdagede exploits, sårbar-
het, funksjonsfeil eller lignende135. I denne fasen kan man inngå ulike former 
for samarbeid med tanke på utvikling av sikkerhetspatcher, dvs. programvare 
som kan tette sikkerhetshull. Det er viktig å presisere at det i denne fasen dreier 
seg om et lokalt problem. Dvs. at hendelsen foreløpig er avgrenset til å omfatte 
en enkelt eller et fåtall eiere av system og nettverk. Eieren har det primære an-
svar for håndtering av en slik hendelse. Dersom virksomhetseieren har en lokal 
CERT, vil en slik lokal enhet være det naturlige kontaktpunkt for NorCERT.

En forsvarlig offentlig håndtering, kan innebære at man allerede på dette 
stadiet vurderer ulike scenarier og utarbeider taktiske trusselvurderinger. En 
videre prosess kan innebære vurdering av hensiktsmessige tiltak og varsling 
mot ansvarlige myndighetsorganer eller prioriterte virksomheter som kan ten-
kes å bli berørt.

8.1.1.2 Kritisk (emergency phase)
Kritisk motsvarer at den inntrådte hendelse er kommet ut av kontroll typisk 
fordi man ikke har lykkes i håndtering av det begynnende stadiet. På dette sta-
diet vil hendelsen fortsatt være lokal. Forskjellen mellom ”kritisk” og ”krise” 
angir betydningen av konsekvensene for de prioriterte interesser og i hvor stor 
grad den ansvarlige har kontroll på situasjonen for å unngå eskalering. Man 
kan kanskje si at ”kritisk” innebærer en oppstått nødssituasjon for de virk-
somheter NorCERT skal prioritere. 

Etter ansvarsprinsippet vil det være nærliggende at hovedansvaret for hånd-
tering av den kritiske situasjonen hviler på den som i det daglige forvalter IT-
sikkerheten. Etter retningslinjene i IVB kan NorCERT spille en viktig offent-
lig rolle for å veilede eier av samfunnsviktige funksjoner. NorCERTs taktiske 
trusselvurderinger kan her utgjøre et viktig vurderingsgrunnlag for offentlige 
myndigheters bruk av forholdsmessig inngripen.

135 Etter FD, IVB, skal NorCERT være et ”nasjonalt kontaktpunkt” eller samarbeide med andre 
lokale CERT for å hindre at en oppdaget sårbarhet blir utnyttet, sml. OECD, Reviews of Risk 
Management Policies, s. 73
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8.1.1.3 Krise (crises)
I en krisesituasjon, vil den samfunnsviktige funksjonen i seg selv stå i fare. 
Situasjonen er ikke lenger lokal. Dette kan f.eks. innebære kompromittering 
av tilgjengelighet (f.eks. avbrudd i virksomheten), kompromittering av konfi -
densialitet (f.eks. at kritisk informasjon lekker ut på nettet136) eller kompro-
mittering av integritet (f.eks. at utenforstående får kontroll over systemet). 
Dersom eier selv er ute av stand til å handle, kan det etter omstendighetene 
være aktuelt at NorCERT trer inn som gestor137. Tungtveiende samfunnshen-
syn kan tilsi at NorCERT i slike særlige tilfeller bør ha relativt stor hånd-
teringsfrihet selv om dette ellers ville ha medført brudd på eiers integritet. 
En slik vurdering må bygge på en konkret avveining i forhold til samfunnets 
interesser. Momenter av betydning kan være at inngrepet tar sikte på gjenopp-
retting av akutt skade som kan få alvorlige følger for samfunnet dersom det 
ikke gripes inn umiddelbart138. Her kan ulovfestede regler om nødvendighet 
spille inn. Nødvendighetsprinsippet kan f.eks. innebære at man fortrinnsvis 
avventer politiets inngripen fremfor å handle selv i den grad det er forsvarlig. 
Men her vil trolig formålet med NorCERTs offentlige funksjon også spille inn 
som moment i interesseavveiningen. NorCERT er et offentlig organ med sær-
lig ekspertkunnskap og nærhet til en hendelse – konstruert nettopp med tanke 
på alvorlige IT-sikkerhetshendelsene – hvor samfunnsviktige funksjoner står i 
fare. Det er også mulig at man på dette stadiet bør karakterisere håndteringen 
som unntak fra ordinære prosedyrer, slik at man fi nner løsninger på overne-
vnte problemstillinger i egne prosedyrer for beredskapshåndtering. 

8.2 Bruk av makt

Etter det ulovfestede forvaltningsrettslige legalitetsprinsippet, er det rettslige 
utgangspunkt at forvaltningsorganer må ha hjemmel i formell lov dersom or-
ganet skal foreta inngrep i den privatrettslige sfære. Man har i dag ingen slike 
lovhjemler som gir NorCERT adgang til å utøve myndighet.

Kan det at NorCERT ble lagt til NSM ha rettskildemessig betyd-
ning i vurderingen av NorCERTs rolle som myndighets organ? NSM er et 

136 VDI, Månedsrapport mai 2006, avsnitt 7.3.
137 Om negotiorum gestio, se Hagstrøm, Obligasjonsrett, s. 664. Eskeland viser til et eksempel 

fra Andenæs hvor det anses ”straffritt å bryte seg inn i naboens hus for å slukke en brann”. 
Han mener det vil være en smakssak om man bygger straffrihetsgrunnen på ”uanmodet for-
retningsførsel eller hypotetisk samtykke”, Eskeland, Strafferett, s. 254.

138 En parallell kan kanskje trekkes til Bratholms momenter for straffrihet på ulovfestet grunn-
lag, gjengitt i Eskeland, Strafferett, s. 253.
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myndighetsutøvende forvaltningsorgan med hjemmel i sikkerhetsloven av 20. 
mars 1998 nr. 10 til å utøve kontroll og tilsynsvirksomhet. I vurderingen av 
hvor NorCERT skulle plasseres ble det antatt at det å legge den norske CERT 
til et myndighetsorgan ville gi større tyngde og tillit i internasjonalt fora enn 
om NorCERT ble lagt til et offentlig organ uten kompetanse til å utøve of-
fentlig myndighet. En vurderte også muligheten for at den nasjonale CERT i 
fremtiden, eller i en eventuell krisesituasjon, kunne ha behov for kompetanse 
til å utøve myndighet, og foretrakk dermed å legge NorCERT til et organ 
under offentlig kontroll. Men NorCERT ble også vurdert organisert som en 
uavhengig stiftelse eller knyttet til det etablerte forskningsmiljøet på Gjøvik. 
NSMs etablerte faglige ekspertise samt erfaringene med VDI innebar at plas-
sering av NorCERT i NSM ville bidra til en hurtigere oppstart av NorCERT 
som permanent enhet. Det er derfor neppe holdepunkter for å si at plassering 
av NorCERT i NSM har særlig rettskildemessig vekt når man skal avgjøre om 
NorCERT er et myndighetsorgan.

NorCERT utadrettede oppgaver vil i henhold til ovennevnte først og fremst 
være av tjenesteytende art.

8.2.1 Inngripende disposisjoner på vegne av private eiere
Legalitetsprinsippet er ikke til hinder for at NorCERT foretar inngripende dis-
posisjoner etter fullmakt fra en privat eier. Er bruk av privatrettslig fullmakt et 
tilfredsstillende rettslig virkemiddel i utøvelsen av NorCERTs virksomhet?

Som hovedregel vil samtykke ikke gi større kompetanse enn fullmaktsgi-
vers rettslige handleevne. ”Den rettslige handleevne faller i to deler: evnen 
til å binde seg ved avtale (den rettslige disposisjonsevne) og evnen til å bli 
ansvarlig for straffbare eller skadevoldende evne (rettsbruddsevne)”139. I for-
hold til sistnevnte kan eiers rettslige handleevne være begrenset av forbudet 
mot selvtekt (nå lovfestet i straffeloven 2005 § 19, ikke trådt i kraft). Selvtekt 
er ”rettstridig handling for å hevde sin egen eller en annens rett”140. I noen 
tilfeller kan innhenting av privatrettslig forføyning ved domstolene etter tvis-
temålsloven av 13. august 1915 (ny tvistelov av 17. juni 2005 kap.34, ikke 
trådt i kraft) gi eier større rettslig handleevne. Men midlertidig forføyning er 
først og fremst et virkemiddel som skal sikre eiers eiendeler og kan virke lite 
egnet som regulært virkemiddel for vern av offentlige interesser. I akutte til-
feller kan nødrett gi grunnlag for straffrihet for et ellers ulovlig inngrep. Av 
nødrettslige bestemmelser som følger av formell lov, fi nner man en generell 
regel om nødrett i strl. § 47 (straffeloven 2005 § 17, ikke trådt i kraft). Men de 
strenge vilkårene for nødrett kan virke lite hensiktsmessig i det daglige virke. 

139 Knophs oversikt over Norges rett, Lilleholt m.fl ., s. 83.
140 Jusleksikon, Gisle m.fl ., s. 260.
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Mer spesielle nødrettslige bestemmelser kan være strpl § 178 (2) som kan gi 
eier/NorCERT adgang til å frata gjerningspersonen ”ting” som han kan bruke 
til vold eller unnvikelse. Etter dagens rettstilstand tilsier ordlyden at det bare er 
snakk om fysiske komponenter som lagringsmediet mv141. Det er også adgang 
til å ransake en person for å avdekke om han er i besittelse av ting som kan 
brukes til vold eller til å unnvike, jf strpl § 178 (2) siste avsnittm. Men fordi 
bestemmelsen ser ut til å være knyttet til en forutgående ”pågripelse” etter strl. 
§ 176, kan den snevre unntaksregelen virke noe upraktisk innenfor NorCERTs 
virksomhetsområde142. Det er dessuten ikke adgang til å foreta ransaking med 
andre formål enn det som fremgår av denne bestemmelsen eller til å rekvirere 
persondata eller lignende143. Det kan også spørres om slike nødstilfeller i alle 
tilfeller bør falle under beredskapshåndtering og dermed blir en lite praktisk 
problemstilling for det daglige virke.

Samlet sett vil bruk av privatrettslig fullmakt virke lite egnet som regulært 
virkemiddel. Derimot kan man ikke utelukke at bruk av fullmakt kan utgjøre 
et nyttig supplement som kan utstyre NorCERT med kompetanse til å gripe 
inn i visse unntakstilfeller.

8.2.2 Forhold til politiet
Politi- og påtalemyndighetene håndterer de strafferettslige sider av saken i 
medhold av strpl. § 67. Etterforskning kan f.eks. skje på bakgrunn av politi-
anmeldelse etter strprl. § 223 jf. § 224 eller på grunnlag av offentlig påtale der 
hvor det berørte straffebudet tillater det.

I hvilken grad vil det være relevant for politiet å yte myndighetsutøvende 
bistand når IT-sikkerheten for samfunnskritisk infrastruktur og kritisk infra-
struktur står i fare eller er truet?

1. Allmenn sikkerhet: Politiet har i medhold av politil. § 7 (1) nr 2 myndig-
het til å gripe inn ”for å ivareta… allmennhetens sikkerhet” 144. Som hoved-
regel er det bare politiet som kan utøve polisiær inngripen, jf politil. § 1 (1) 

141 Se NOU 1985:31 avsnitt 4.3.3 jf avsnitt 4.3.4, jf Schjølberg, Cybercrime, s. 78 og Sunde, Lov 
og Rett i Cyberspace, kapittel 4.

142 Hovedregelen er at påtalemyndighetene eller domstolene treffer beslutning om pågripelse, 
beslag eller ransakelse etter strpl. § 175.

143 Ettersom IT-sikkerhetshendelse i det vesentligste vil være knyttet til identifi kasjon av IP-
adresser, vil et annet spørsmål være om IP-adresser kan anses å være persondata.

144 Nærmere om allmennhetens sikkerhet, se Auglend, Politirett, s. 479.
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annet punktum og § 4145. Politiets ivaretakelse av ”allmennhetens sikkerhet” 
gjelder ikke bare tilfeller hvor det foreligger mistanke om straffbare forhold. 
Som eksempel på politiets oppgaver etter politil. § 7 (1) nr 2, nevner Auglend 
”prioritering av ressurser til viktige samfunnsfunksjoner der et voldsomt utvær 
har satt teknisk infrastruktur og kommunikasjon ut av spill”146. Politiet kan 
derfor være et viktig myndighetsutøvende bistandsorgan når IT-sikkerheten til 
samfunnsviktige funksjoner og kritisk IT-infrastruktur står i fare. Det kan også 
være aktuelt å be om politiets bistand når NorCERT etter IVB skal ”Begrense 
skadeomfang ved alvorlige angrep og bistå ved gjenoppretting [min uth.]”. 
Etter politil. § 27 (3) har politiet en eksklusiv myndighet når det gjelder iverk-
settelse av inngripende tiltak ”som er nødvendig for å avverge fare og begrense 
skade [min uth.]” jf politil. § 4. Politiet har også et særlig ansvar for ”å iverk-
sette og organisere redningsinnsats der menneskers liv og helse er truet” jf § 
27 (1). Skulle det oppstå en konfl ikt i forhold til ansvarsrollene mellom politiet 
og NorCERT, kan politiet etter politil. § 7 (4) ha en ”selvstendig og ubetinget 
aksjonsplikt uten hensyn til hvilken etat som har ansvar for saksområdet”147. 

3. Datakriminalitet. Ved allmennfarlige forbrytelser kan det foreligge en 
lovfestet plikt til å politianmelde i medhold av strl. § 139. I hvilken grad kan 
NorCERT ha plikt til å informere politiet om mindre alvorlige tilfeller, kanskje 
mot eiers vilje? En generell plikt til anmeldelse kan ha betydning for eiers vilje 
til å samarbeide og rapportere og svekke et viktig fundament for NorCERTs 
arbeid. I utgangspunktet antas ikke offentlige organer ”å ha noen ubetinget 
anmeldelsesplikt, selv ikke når det gjelder straffbare forhold av lovovertre-
delser de særlig er satt til å kontrollere.”148 I mindre alvorlige tilfeller kan det 
imidlertid være NorCERT fi nner det hensiktsmessig å rådgi eier til å politi-
anmelde en straffbar IT-sikkerhetskrenkelse. Politianmeldelse eller rapporte-
ring til ulike kontroll- og tilsynsmyndigheter kan være et av fl ere virkemidler 
som inngår i vurderingsgrunnlaget mht å beskytte samfunnsviktige funksjoner. 
Straffeforfølgning kan f.eks. bidra til å redusere faren for at gjerningsperso-
nene utfører nye og kanskje mer alvorlige angrep. Det kan imidlertid være 
at eier ikke har tilstrekkelig egeninteresse i å anmelde saken. Eller det kan 
være at eier vegrer seg med å henvende seg til politiet fordi en straffeforfølg-

145 Nærmere angivelse av hva polititjenesten omfatter fremgår av bl.a. politil. § 2 og politiin-
struksen (pi) § 2-2. Politiet kan også ha ”andre oppgaver” som ikke ordinært ligger innenfor 
de rent polisiære oppgaver, jf pl § 2-2 nr 7. Dette kan omfatte sivile oppgaver, f eks som 
namsmyndighet, se tvangsl. § 2-2 jf § 2-1 (1) eller oppgaver som hører under påtalemyndig-
heten etter straffeprosessloven. Dette er ikke polisiære oppgaver som omfattes av politimo-
nopolet.

146 Auglend, Politirett, s. 479.
147 Auglend, Politirett, s. 669.
148 Hov, Rettegang II Straffeprosess, s. 43.
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ning øker risikoen for at sensitiv informasjon blir blottet for allmennheten149. 
Her vil kanskje frykten for den negative publisitet være en dominerende årsak 
fordi anmeldelse kan virke avslørende mht egen manglende sikkerhet. En an-
nen årsak kan være manglende tillit til at en politianmeldelse vil gi ønskede 
resultater. Som det fremgår av en spørreundersøkelse foretatt av Worldwide 
Infrastructure Security Report for september 2006, oppgir hele 29 % av in-
ternettleverandørene at manglende tiltro til rettsapparatets evne eller vilje til å 
handle årsaken til manglende innrapportering150. Dette kan føre til en opphop-
ning av enkelttilfeller som forblir ukjent for politiet. Det kan knytte seg en viss 
risiko dersom fl ere IT-tilfeller til sammen ikke blir fulgt opp i rettsapparatet. 
En kan tenke seg at fl ere enkelttilfeller til sammen medfører økt risiko for at 
samfunnskritiske funksjoner blir alvorlig kompromittert. I slike tilfeller kan 
det hvile et særlig ansvar på NorCERT i forhold til det å gi ”forløpende infor-
masjon… og konkrete råd”151 til politiet eller andre ansvarlige myndigheter. 
I forhold til slik innrapportering må det trolig foretas en interesseavveining 
mellom de private og offentlige interesser som er berørt.

Politi- og påtalesamarbeid kan bidra til en mer effektiv informasjonsutveks-
ling i den enkelte sak og tilføre NorCERT informasjon som den ellers kanskje 
ikke hadde tilgang på152. Dagens organisatoriske modell med privat-offentlig 
samarbeid kan imidlertid legge visse begrensninger på NorCERTs adgang til å 
benytte egne informasjonskilder som et ledd i politietterforskningen. Her kan 
hensyn til at NorCERT på en eller annen måte er forpliktet til å håndtere infor-
masjon fra sine avtaleparter på en bestemt måte spille inn153. Det kan her være 
nødvendig at NorCERT som følge av sine avtalerettslige forpliktelser, tar nød-

149 Strpl. § 124 (1) kan gi et vitne rett til å nekte å svare på spørsmål som kan røpe ”forretnings- 
eller driftshemmelighet, men annet ledd gir retten en viss adgang til å likevel pålegge vitnet 
en forklaringsplikt. En slik vurdering må bero på ”en avveining av de stridende interesser”. 
Men vitneprov om statshemmeligheter kan ikke retten ta imot jf strpl. § 117. Bestemmelsen 
er likevel ikke ”vanntett” fordi den bare beskytter opplysninger om offentlige forhandlinger. 
Hov sier at ”opplysninger om hemmelige drøftelser i Statoils toppledelse… kan nok skade 
vårt forhold til en annen stat, men hvis en innsider forteller om det som har skjedd på… 
styrerommet, kan retten neppe nekte å godta det.”. Jo Hov, Rettegang I, s. 210.

150 Men det at botnet i økende grad blir benyttet som et ledd i organisert kriminalitet, kan 
føre til at politiet fi nner det formålstjenlig å prioritere oppfølgning av denne type informa-
sjon. Norge deltar forøvrig i International Watch and Warning Network (IWWN) hvor et av 
formålene vil være å stimulere til bedre kommunikasjon mellom de viktigste cyber-relaterte 
funksjoner, herunder ”cyber crime law enforcement”. IWWN, Conference communique, 22. 
oktober 2004.

151 FD, IVB, vedlegg 2.
152 Det kan også stilles spørsmål om NorCERT har adgang til å nyttiggjøre seg slik informasjon 

i utøvelsen av egen virksomhet. Jeg vil ikke gå nærmere inn på en drøftelse av dette spørsmå-
let.

153 Et eksempel kan være trafi kklysprotokoll nevnt i avsnitt 8.1.
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vendige forhåndsregler for å skjerme sensitive opplysninger av betydning for 
deres avtaleparter. Medvirkning til politietterforskning, bør heller ikke komme 
i strid med de øvrige forpliktelser eller prioriteringer gitt på departementsnivå.





9 RETTSPOLITISKE BETRAKTNINGER – 
 DE LEGE FERENDA

9.1 Organisering

Så langt har jeg stort sett bare sett på forholdet mellom politi og NorCERT. 
Selv om den rettspolitiske betraktningen også vil konsentrere seg omkring 
dette forholdet, ønsker jeg som en innledning til dette kapittelet å løfte blik-
ket litt i perspektiv. Dette er viktig, for det er lett å miste helheten i et større 
kompleks. Det er vel også det som preger offentlig organisering og forvaltning 
av IT-sikkerhet. Dette skyldes kanskje at ansvarsprinsippet har vært bestem-
mende for forvaltningens organisering og ansvarsdeling innen IT-sikkerhet. 
Men IT-sikkerhet er så uendelig mye mer enn beredskapshåndtering. Det er 
ikke bare noe ”ekstra” man må holde på med i forlengelsen av alt det forvalt-
ningen ellers foretar seg i den fysiske verden. En stringent sektordeling etter 
ansvarsprinsippet gir etter mitt syn et svært dårlig utgangspunkt for forvalt-
ning av samfunnsviktig IT-sikkerhet.

Informasjonsteknologi er noe eget og fortjener derfor en selvstendig plass 
i vår moderne rettsoppbygning. Dagens modell røper kanskje en undervurde-
ring av den kompleksitet forvaltning av IT-sikkerhet representerer. Uttrykket 
tverrfaglighet er ofte brukt i tilknytning til IT-relaterte spørsmål, men det ville 
kanskje være mer riktig å tale om IT som en særegen vitenskap154. Rettslig 
regulering og håndtering av IT-sikkerhet blir fort en overveldende og uover-
siktlig oppgave dersom det enkelt fagdepartement skal bygge ut forvaltning 
av IT-sikkerhet fra sine respektive fagområder. Dagens forvaltningsorganisa-
toriske modell blir derfor ressurskrevende, inneffektiv og inviterer til en rekke 
rollekonfl ikter. For få frem poenget, kan vi trekke en parallell. Romerriket 
var på mange områder svært moderne etter datidens målestokk. Likevel vil 
romerrikets rettstilstand fremstå nokså primitivt sammenlignet med dagens 
rettstilstand. På samme måte kan vårt rettssystem på mange områder være ”up 
to date”, men når det gjelder rettslig regulering innen IT-sikkerhet er vi på et 

154 I dagligtale blir f.eks. datakriminalitet ofte forbundet med all kriminell handling som skjer 
ved hjelp av en datamaskin. Men det antas som sikker rett at dette bare dreier seg om datare-
latert kriminalitet. Juridisk teori ser ut til å ha lagt til grunn samme forståelse som den NOU 
1985:31 introduserte. Etter denne forståelsen vil datakriminalitet representere noe særegent 
”hvor utnyttelse av datateknologi har vært vesentlig for overtredelsen”.
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nokså basalt stadium. En rekke grunnleggende spørsmål står forsatt ubesvart. 
Det er derfor et stort sprik mellom teknologisk modernitet og rettslig moderni-
tet. Rettslig sett er IT-sikkerhet nokså eventyrpreget. Mange eventyr spiller på 
forholdet mellom kongen og folket, og selvsagt er det at kongen er enehersker 
for folket. Innen IT-sikkerhet er Kongens (regjeringens) makt tydelig ved at 
det stort sett er fagdepartementene som sysler med IT-rettslige spørsmål, mens 
Stortinget (folket) spiller en beskjeden rolle. Den hurtige utviklingen har på 
annen side ikke vært på lovgivers side. Det tar tid å bygge opp et tilfredsstil-
lende og moderne IT-regelverk. 

Forvaltning av IT-sikkerhet bør organiseres med utgangspunkt i sin selv-
stendige egenart. Kanskje det vil være hensiktsmessig å modifi sere ansvarsprin-
sippets allmenngyldighet ved at man ikke lar forvaltning av IT-sikkerheten 
bare vokse frem som vorter på forvaltningens fi ngre. En vorte er et nokså 
ubrukelig arbeidsverktøy og det blir ikke bedre ved at hver fi nger får ansvar 
for en vorte hver. Håndens funksjonalitet synker i takt med stadig tilførsel 
av nye vorter. Slike vorter er egnet til å sinke en kontinuerlig tilpasning av 
IT-regelverk i takt med den uforutsigbare teknologiske utvikling. Men en IT-
sikkerhetsfi nger er til stor hjelp for sin hånd. Offentlig forvaltning av IT og 
IT-sikkerhet ville trolig også bli mer effektiv, oversiktlig og resursbesparende 
dersom den ble organisert helhetlig.

9.1.1 Modell for politisamarbeid
I noen tilfeller kan samarbeid med politi gi et betydelig fortrinn ved ”effektiv 
hendelseshåndtering”155. Det kan f.eks. foreligge et faktisk behov for politi-
bistand ved nedstengning av et botnet156. I slike tilfeller er det behov for kort 
responstid. Etter dagens trusselbilde vil innhenting av polisiær bistand oftest 
være en tilfredsstillende løsning. Med bakgrunn i politil. § 2 nr 6 jf pi § 15-1 
peker Auglend på at ”både politiske og faglige styringsdokumenter de senere 
årene [har] lagt økende vekt på det tverrsektorelle forebyggende samarbeid”157. 
Han påpeker imidlertid at ”som følge av ulikheter mht. struktur, kompetanse 
og arbeidsformer, har det vist seg nødvendig med en koordinatorfunksjon for 
å sikre kontinuitet og fremdrift. Dernest har forutgående avklaring av målset-
ning, roller, holdninger, ressursrammer og rettslige rammer vært avgjørende 
forutsetninger for et effektivt og tillitsvekkende samarbeid”. Selv om tverrfag-
lig samarbeid i seg selv kan bidra til at forvaltningens ressurser blir utnyttet på 
en bedre måte, uttaler Auglend at ”effekten av denne modellen er omstridt… 
Videre har det vært en uheldig tendens til rolleforskyvning”.

155 FD, IVB
156 Botnet benyttes stort sett utelukkende i tilknytning til straffbare handlinger.
157 Auglend, Politirett, s. 206.
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Det kan være hensiktsmessig for samfunnet at NorCERT har selvstendig 
rettslig evne til å handle hurtig og med nødvendig myndighetskompetanse. 
Etter dagens organisatoriske modell kan en løsning kunne være at NorCERT 
tildeles en saklig begrenset politimyndighet etter politil. § 20 (3). Men etter 
politiloven skal slik begrenset politimyndighet bare gis ”unntaksvis”. En slik 
modell vil derfor være lite egnet benyttet som fast ordning. Dersom det viser 
seg at NorCERT tiltenkes en selvstendig myndighetsrolle, kan en løsning etter 
dagens organisatoriske modell være at det gis nærmere regulatoriske bestem-
melser i medhold av politil. § 20158. En umiddelbar innvending mot det å le-
gitimere NorCERT med regulatorisk politimyndighet kan være at NorCERT 
lett ville bli identifi sert som en spesialetterforskningsenhet, kanskje med delt 
formål. Et resultat av dette kan være at private virksomheter blir mer selektiv 
i forhold til hvilken informasjon de gir fra seg. Dette vil igjen kunne svekke 
effekten av det privat-offentlige samarbeid. På annen side kan noen slike ulem-
per kanskje oppveies ved at NorCERT tilføres andre virkemidler i sine under-
søkelser som f.eks. etterforskningskompetanse. En annen innvending kan være 
at NorCERTs organisatoriske tilknytning til FD kan utgjøre en hindring for 
regulært overordnet styring av politietterforskningen. Selv om etterforsknings-
elementet i slike tilfeller skulle være relativt beskjedent, påpeker riksadvokaten 
i sitt rundskriv at etterforskning uansett er et ansvar for påtalemyndighetene 
og at hensynet til påtalemyndighetenes departementsuavhengighet tilsier at 
riksadvokaten bør øve faglig instruksmyndighet over en slik spesialetterforsk-
ningsenhet (jf R-3/1999 del II avsnitt 5). I tråd med riksadvokatens rundskriv 
og juridisk teori må delt politiansvar antas å samsvare dårlig med de grunnleg-
gende rettssikkerhetshensyn som begrunner politimonopolet. En ansvarsdeling 
mellom NorCERT og politi kan dessuten by på en rekke interessekonfl ikter. Et 
illustrerende eksempel kan være når NorCERT skal fjerne ondsinnede koder 
som samtidig tjener som strafferettslig bevismateriale.

Man ser på annen side en tendens i internasjonal sammenheng til at CERT-
lignende organisasjoner gis selvstendig myndighet til å trenge inn i datasyste-
mer og nett for å fjerne ondsinnede koder. På bakgrunn av CERT-nettverkets 
spisskompetanse på botnet, kan det være hensiktsmessig at NorCERT selv 
håndterer de saker som det internasjonale CERT-nettverket utveksler infor-
masjon om159. Det kan også være at hensynet til de private virksomhetenes 

158 I tilfeller hvor NorCERTs bare yter faglig assistanse ved politiets håndtering av egen IT-sik-
kerhet og ikke ved utøvelsen av politiets primærfunksjoner, er problemstillingen neppe særlig 
praktisk. Det er når NorCERTs undersøkelser tangerer politiets primære etterforskningsopp-
gaver, at problemstillingen først blir aktuell. Et annet spørsmål er om politiets IT-sikkerhet i 
seg selv kan være gjenstand for NorCERT sin prioritering. IVB svarer i viss grad på spørsmå-
let selv ved å nevne ”politiets datakrimsenter” som eksempel på prioriterte virksomheter.

159 Det foregår i dag en internasjonal dugnad hvor de nasjonale CERT organisasjonene har en 
sentral rolle for å stenge ned botnet.



138 Tre avhandlinger om fi ldeling, IT-sikkerhet og e-postkontroll

integritet medføre at polisiær innblanding er lite ønskelig. Slik situasjonen er 
i dag vil NorCERTs håndtering av botnet er i viss grad være prisgitt politiet 
mulighet til å bistå160. NorCERT har ellers lite selvstendig rettsevne til å fjerne 
ondsinnede koder fra tredjeparts datanett og system i håndteringen av dataan-
grep161. Har man ikke rettslig evne til å gripe inn, vil man stadig komme i et-
terkant av hendelsene med svekket evne til å treffe forebyggende tiltak mot nye 
angrep. Dette kan bidra til å øke den potensielle risiko for at farer og trusler 
realiserer seg enn om hendelsen ble håndtert på et tidlig stadium.

Vi har i dag en rekke offentlige organer med IT-sikkerhetsoppgaver. Vi 
har NorSIS (allmenn IT-sikkerhet), Politi (offentlig IT-sikkerhet), NorCERT 
(samfunnsviktig IT-sikkerhet), Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap 
(samfunnssikkerhet), PST (trusselvurdering vedrørende riket og allmennhetens 
IT-sikkerhet), NSM (tilsyn for rikets IT-sikkerhetstilstand), FAD (rådgiver for 
regjeringens IT-sikkerhetspolitikk) osv. Listen er for lang til å gjengi her. Et 
enkelt forvaltningsorgan som ivaretok de mange IT-sikkerhetsoppgaver ville 
trolig bidratt til å redusere overlappinger i skjæringsfeltet mellom enhetenes 
ansvarsområder. Det kan videre være formålstjenlig at et slikt forvaltningsor-
gan ble lagt under sikkerhetsdepartementet, dvs. JD. Dette kan gi en betydelig 
gevinst i forholdet mellom kriminalbekjempelse og bekjempelse av IT-sikker-
hetskrenkelser. Det er særlig oppgaver knyttet til innhøsting og sortering av 
informasjon om sårbarhet og ondsinnede koder som gir gevinst, men også 
undersøkelser som har etterforskningspotensial.

9.1.2 NorCERT og PST
Sunde har tidligere pekt på fordelen ved å knytte VDI til politiet slik at man 
kunne iverksette etterforskning på et tidlig stadium162. Da ville politiet i mindre 
grad være avhengig av politianmeldelse for å sette i gang etterforskning. Det er 
for meg noe uklart om hun da tenkte seg at VDIs utbygging til NorCERT ville 
være et ledd i en slik utvikling.

En innvending mot å integrere NorCERT i politiet er at dette kan være 
egnet til å svekke et viktig grunnlag for privat-offentlige samarbeid. Et annet 
moment kan være at NorCERT innehar en viktig samfunnsrolle som kan tilsi 
viss uavhengighet ovenfor politiets virksomhet, slik man ser med organiserin-
gen av PST. En tett integrering til PST vil være nærliggende ettersom dette or-
ganet på fl ere viktige områder har sammenfallende funksjoner og formål med 
NorCERT. En samordning av PST og NorCERT kan også gi bedre utnyttelse 

160 Men også prisgitt den enkelte ISPs vilje til å samarbeide.
161 Formålet med slike inngrep vil være både å forhindre et botnet å fungere, og samtidig å iden-

tifi sere angriperen (sporing).
162 Sunde, Lov og rett i cyberspace, s. 19 (rammen)
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av ressursene. Frigjøring av ressurser kan også bidra til mer effektiv offentlig 
innsats, både i forhold til kriminalbekjempelse og bekjempelse av IT-sikker-
hetstrusler. Som eksempel vil jeg peke på dagens komplekse trusselbilde som 
viser en klar sammenheng mellom organisert kriminalitet og bruk av botnet163. 
For det andre kan man kanskje oppnå fordeler ved at NorCERT kan benytte 
seg av etterforskningskompetanse og tvangsmidler uten at dette svekker det 
privat-offentlige samarbeid i like stor grad som om NorCERT ble integrert i 
det ordinære politi (sml. strpl. § 222d (2) jf Ot.prp.nr.60 (2004-2005) s. 126-
135). For det tredje kan man oppnå bedre synergi i forholdet mellom trussel-
vurderingene som gjøres i begge organer. En forbindelse kan ses i forhold til 
bruk av IT som et ledd i terror164. PSTs organisatoriske tilknytning til politiet 
kan dessuten bidra til å styrke effekten av bekjempelse av faretilfellene. Dette 
ville også bidra til en mer helhetlig overordnet styring.

9.1.3 Justis- og politidepartementets samordningsrolle
En konsekvens av Infrastrukturutvalgets anbefaling om å tydeliggjøre JD som 
et samordnende departement165, kan være at JD blir det departement som på 
vegne av regjeringen bør være pådriver bl.a. ved å gi regler i forhold til IT-sik-
kerhetsoppgaver som går på tvers av departementene. Uavhengig av fremti-
dens modell for offentlig organisering av IT-sikkerhet, bør NorCERT allerede 
etter dagens rettstilstand spille en viktig rolle som premissleverandør166 for 
utvikling av strategisk rettslig rammeverk og offentlig håndtering av IT-sikker-
het. Ved alvorlige dataangrep mot samfunnsviktige funksjoner kan NorCERTs 
trusselvurderinger f.eks. være høyst relevant for PSTs trusselvurderinger til 
politiske myndigheter etter politil. § 17c nr 1. Det kan videre tenkes at JD vil 
få en tilsyns- og kontrollfunksjon i forhold til at strategiske beslutninger blir 
implementert på alle ledelsesnivåer og trinnhøyder uavhengig av dens faglige 
departementstilhørighet. 

163 Hines, Malware Money Tough to Trace, om bruk av botnet som et ledd i organisert krimina-
litet.

164 Hellestveit sier at ”Vi ser en rekke tilfeller av små celler som rekrutterer mennesker med 
ingeniørutdanning. It-kompetanser er nok atskillig høyere enn det myndighetene liker å inn-
rømme…”. I samme artikkel viser hun også til terrorgrupper som ”annonserer digitale an-
grep gjennom ulike fora på nettet”. Hellestveit, Terrortrussel mot norske bedrifter.

165 NOU 2006:6 avsnitt 5.4.1.
166 I forbindelse med etablering av NorCERT omtales NSM som ”en viktig premissleverandør 

i regjeringens arbeid med å forebygge og håndtere sikkerhetspolitiske risiki og kriser”. FD, 
IVB, avsnitt 2.



140 Tre avhandlinger om fi ldeling, IT-sikkerhet og e-postkontroll

9.2 Regelverk

Dersom reglene for IT-sikkerhet skal være effektiv, forutsettes et visst nivå av 
klarhet og oversiktlighet. Terminologien bør være konsekvent. Regelverket bør 
også være balansert. Eriksen kritiserer f.eks. sikkerhetslovens ”ensidige fokus 
på hemmeligheter (konfi densialitet) og for lite fokus på tilgjengelighet og inte-
gritet”167. Videre ser man en tilbøyelighet til å splitte opp konfi densialitet etter 
dens betydning for riket, samfunnet eller individet. Det er riktignok en mulig-
het for at beskyttelse av rikets sikkerhet etter sikkerhetsloven bør stå i en sær-
stilling og dermed ikke passer like godt inn i helhetstenkningen. På annen side 
knytter det seg en rekke fordeler ved å unngå oppsplittingen. Et fragmentarisk 
regelverk virker hemmende på rettsutviklingen. Dersom regelverket samlet sett 
ikke er tilpasningsdyktig vil ikke reglene likevel virke etter hensikten. Enhetlig 
eller kollektiv styring av IT-sikkerhet kan dessuten frigjøre ressurser som i 
større grad muliggjør fornyelse. Den teknologiske utvikling er uforutsigbar. Et 
innovativt regelverk for styring av IT-sikkerhet vil derfor være et mål i seg selv. 
Den prosessbaserte teori kan danne et godt grunnlag for utarbeidelse av et ef-
fektivt regelverk med evne til å ta innover seg hurtige endringer.

9.2.1 Regelverk for NorCERT
Når man ser på Sårbarhetsutvalgets uttalelser om behovet for et enkelt organ 
som kan stå ansvarlig for viktige IT-sikkerhetsoppgaver, som vern av sam-
funnskritiske funksjoner og kritisk infrastruktur, kan det knytte seg særlige 
forventninger til etableringen av NorCERT som fulgte i kjølvannet av debat-
ten. Det er lite tvilsomt at NorCERT utpeker seg og kanskje er det eneste of-
fentlige organ som i etterkant av Sårbarhetsutvalgets anbefalinger faktisk har 
innrettet seg spesielt med tanke på å bekle en rolle som offentlig myndighet 
innen reaktiv IT-sikkerhetshåndtering. Men et lovhjemlet grunnlag for virk-
somheten, kan gi en mer harmonisk balanse mellom forventninger innad (re-
sultatoppnåelse) og de virkemidler NorCERT har til rådighet. NorCERTs legi-
timering utad (identitet) bør samtidig tydeliggjøre NorCERTs offentlige rolle 
slik at man også skaper reelle forventninger hos de samarbeidende aktører.

Hvorvidt NorCERT i fremtiden vil bli et myndighetsutøvende organ vil 
være opp til de politiske myndigheter å avgjøre. Etter det forvaltningsrettslige 
legalitetsprinsipp bør en eventuell myndighetskompetanse fortrinnsvis følge 
av formell lov (eller forskrift med hjemmel i formell lov). Bruk av formell lov 
kan også bidra til å løse mulige ansvarskollisjoner på departementsnivå. Av 
hensyn til den materielle rettsikkerhet bør det i denne sammenheng utarbeides 

167 Informasjonssikkerhet, Jansen m.fl ., s. 25
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materielle vilkår for bruk av makt. Her kan grunnleggende prinsipper om 
nødvendig og forholdsmessig inngripen presiseres. Det vil også etter dagens 
rettstilstand være særlig aktuelt å regulere mulig adgang til beføyelser over 
tredjeparts datasystemer og nett.
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Cecilie Wille Søvik 

KONTROLL AV ANSATTES E-POST





FORORD

Oppgaven ble levert inn som spesialavhandling ved Juridisk fakultet, Oslo, 
24. november 2006.

Tema for oppgaven ble valgt tidlig – allerede første semester som saksbe-
handler på arbeidsrettsgruppen på Juss-Buss våren 2005. 

En stor takk går til min veileder, advokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet. 
Han har gitt mange gode faglige innspill og råd. Jeg fi kk kritikk når jeg trengte 
det, og ros når jeg fortjente det. 

Oppgaven er skrevet på Senter for Rettsinformatikk, og jeg er ansatte og 
studenter stor takk skyldig. Miljøet har vært svært inspirerende! Om noen 
skal fremheves må det være professor Jon Bing, samt stipendiatene Line Coll 
og Thomas Olsen. I tillegg må også professor Henning Jakhelln nevnes, som i 
lang tid har vært, og er en verdifull diskusjonspartner.

Lagdommer Ragnhild Dæhlin har vært en del av SERI-miljøet, og har på 
linje med de andre kommet med nyttige synspunkter.

Takk også til Datatilsynet, hvor jeg fi kk kontorplass til å gjennomgå saker 
som de hadde behandlet. Det gav god innsikt i temaet, i tillegg til et veldig 
hyggelig miljø.

Den største takken går til min samboer Mehdi, og familien min. De har 
vært en uvurderlig støtte for meg i skriveperioden!

Januar, 2007
Cand. jur. Cecilie Wille Søvik





1 INNLEDNING

1.1 Tema

Oppgaven stiller spørsmålet: I hvilken grad har arbeidsgiver adgang til å kon-
trollere ansattes e-post? Spørsmålet skal belyses med utgangspunkt i bestem-
melser i arbeidsmiljøloven1 og personopplysningsloven,2 supplert med rele-
vante rettskilder i samsvar med tradisjonell juridisk metode.

1.2 Aktualitet

Sommeren og høsten 2005 verserte to saker i media om kontroll av e-post: 
sakene om Redningsselskapet og Vinmonopolet, som begge endte med politi-
anmeldelse fra Datatilsynet. Saken mot Vinmonopolet ble henlagt av Oslo poli-
tidistrikt, men anket til Statsadvokaten, som henla saken. Statsadvokaten henla 
saken mot Redningsselskapet, men henleggelsen er anket inn for Riksadvokaten, 
og er fortsatt til behandling. Datatilsynet har imidlertid bedt Riksadvokaten 
om å ”se på sakene i sammenheng”.3 Sommeren 2006 anmeldte Datatilsynet 
Bazar forlag4 og saken er p.t. ikke ferdig behandlet i Oslo politidistrikt.

Anmeldelsene i 2005 og 2006 førte til at temaet om arbeidsgivers kon-
troll av ansattes e-post var gjenstand for massiv diskusjon i landets medier. 
Datatilsynet bemerket i sin høringsuttalelse til NOU 2004: 55 at ”ingen andre 
problemstillinger medfører tilsvarende mengde henvendelser”.6

Både som arbeidsgiver, som eier og ansvarlig for datasystemene kan en 
bedrift ha interesse av kontroll av de ansattes e-post. Arbeidsgivers mulighet 

1 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven, aml) av 17. juni 
2005 nr. 62

2 Lov om behandling av personopplysinger (personopplysningsloven, pol) av 14. april 2000 nr. 
31

3 Samleside for sakene: http://www.datatilsynet.no/templates/Page____1626.aspx med videre 
henvisninger

4 http://www.datatilsynet.no/templates/Page____1498.aspx 
5 NOU 2004: 5 Arbeidslivslovutvalget – Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst (NOU 

2004: 5)
6 www.datatilsynet.no/upload/dokumenter/saker/2004/leshele høringsuttalelsen her.pdf s. 6
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for kontroll av ansatte har blitt betraktelig utvidet etter hvert som ny datatek-
nologi taes i bruk på arbeidsplassen. På den annen side gir denne teknologien 
ansatte mulighet for å utføre ikke-arbeidsrelaterte gjøremål i arbeidstiden i en 
helt annen utstrekning enn tidligere. Ny teknologi, sammenholdt med at de 
ansatte i større grad enn før arbeider selvstendig og er datakyndige, gjør at 
arbeidsgiver kan ha et større behov og ønske om kontroll på arbeidsplassen.7

I september 2005 utgav Transportøkonomisk Institutt (TØI) en undersø-
kelse som viser at 58 % av intervjuobjektene syntes det er problematisk dersom 
arbeidsgiver har anledning til å lese innholdet i e-postene sine.8 November 
2005 ble nok en undersøkelse presentert av TØI, som omhandlet virksomhe-
tenes holdning til personvern. 65 % av virksomhetene var uenig i at de burde 
ha adgang til å lese all e-post som de ansatte sender og mottar. 9 

1.3 Problemstilling

I hvilken grad har arbeidsgiver rett til å kontrollere ansattes e-post? Dette er 
først og fremst et arbeidsrettslig spørsmål.10 Adgangen til å benytte eventuelle 
opplysninger om arbeidstager som fremkommer som et resultat av kontrolltil-
taket skal også drøftes. 

Problemstillingen har derfor både en arbeids- og personvernrettslig side.
Spørsmålet kan generelt utformes slik: Hvor langt strekker arbeidsgi-

vers styringsrett seg i forhold til arbeidstagers rett til personvern? Oppgaven 
vil altså behandle skjæringspunktet mellom arbeidsmiljøloven og person-
opplysningsloven og ulovfestet personvernrett. Her fi nner vi oppgavens 
hovedproblemstilling.

1.4 Begrepsavklaring

Uttrykket e-post er fl ertydig. E-post er en forkortelse for elektronisk post. Det 
kan være post en har sendt via e-postkontoen sin, men også den posten en leg-
ger over i en egen mappe på den datamaskinen man disponerer. Høyesterett 
har uttalt at ”e-post er en meddelelsesform hvor veien fra tanke til ugjenkallelig 

7 Fevang (2004) s. 259 
8 Ravlum (2005)a på s. 30 og 60
9 Ravlum (2005) b på s. 32 
10 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids-

miljøloven)  s. 135 (Ot.prp. nr. 49 (2004-2005))



 Cecilie Wille Søvik – Kontroll av ansattes e-post 159

handling er kort”.11 Dette i motsetning til den mer formelle kommunikasjonen 
som tradisjonelle brev representerer. 

E-post kan videre kjennetegnes som kommunikasjon som ellers ville fore-
gått muntlig.12 

I Lov om markedsføring13 § 2b heter det følgende: ”Det er forbudt i næ-
ringsvirksomhet uten mottakerens forutgående samtykke å rette markeds-
føringshenvendelser til fysiske personer ved hjelp av elektroniske kommuni-
kasjonsmetoder som tillater individuell kommunikasjon, som for eksempel 
elektronisk post, telefaks eller automatisert oppringningssystem (talemaskin)”. 
Defi nisjonen gjelder formelt kun markedsføringsloven, og dens virkeområde. 
Likevel kan defi nisjonen benyttes i oppgaven, da den beskriver e-postens egen-
skaper på en dekkende måte. Det sentrale er at e-posten representerer indivi-
duell kommunikasjon. 

Mange av de samme vurderinger og momenter vil kunne gjøre seg gjeldende 
innenfor ulike typer elektroniske kommunikasjonsmidler hva gjelder arbeids-
givers rett til innsyn. Dette kan illustreres med spørsmålet om arbeidsgiver har 
innsynsrett i SMS’er sendt med mobiltelefon som er arbeidsgivers eiendom, og 
som arbeidsgiver betaler bruken for, men som den ansatte disponerer.14 Det 
sentrale er altså ikke hvilket medium som benyttes. Forslaget til forskrift om 
arbeidsgivers tilgang til ansattes e-post, 15 kan illustrere poenget, hvor fl ere 
nye elektroniske verktøy omfattes, så som MMS og SMS.

Med begrepet kontroll siktes det til å ”sikre at arbeidstakerne utfører sitt 
arbeid slik de skal, og for øvrig opptrer innen de rammer som gjelder for 
arbeidsforholdet”.16 

Uttrykket kontrolltiltak innebærer ethvert tiltak som skal sjekke at arbeid-
stager overholder de krav bedriften eller lovene for øvrig stiller. 17 Kontrolltiltak 
kan være et vidt spekter av tiltak. Eksempel kan være rutinemessig drifting el-
ler oppdatering av virksomhetens datasystem. Selve internettlinjen kan også 
undersøkes, for å hindre forsinkelse på grunn av nedlasting av musikk- og 
bildefi ler og uønsket e-post som spam-post med mer.

Begrepene innsyn i og overvåking av den ansattes e-post blir benyttet. Med 
innsyn menes en enkeltkontroll av eller et situasjonsbestemt innsyn i den an-
sattes e-post. Overvåking representerer noe mer. Her legges det til grunn at 

11 Rt. 2003 s. 1614 i premiss 47
12 Melsom (2004) s. 179
13 Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår av 16. juni 1972 nr. 47
14 Flesland (2006) eksempel hentet fra s. 42 
15 http://www.odin.dep.no/fi larkiv/293858/Horingsnotat_epost.pdf s. 12
16 Jakhelln (2006) s. 392
17 Jakhelln (2000) s. 2
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kontrollen er av en viss varighet eller skjer gjentatte ganger. Kontroll av e-post 
benyttes som en fellesbetegnelse på innsyn i og overvåking av e-post. 

Problemstillingen behandler ansattes e-post. Oppgaven benytter begrepene 
arbeidstager og ansatt om hverandre. Arbeidsmiljøloven defi nerer arbeidstager 
som ”en som utfører arbeid i en annens tjeneste”, jf § 1-8 (1). Arbeidstager 
stiller sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver, til gjengjeld må arbeids-
giveren betale et vederlag for arbeidstagers arbeidsprestasjon. Det avgrenses i 
forhold til selvstendige oppdragstagere, hvor problemstillingen kan være ulik.

Den som kan iverksette kontrolltiltak er arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven 
§ 1-8 (2) bestemmer at enhver som har ”ansatt en arbeidstaker for å utføre 
arbeid i sin tjeneste” er å anse som arbeidsgiver. I virksomheter som er en del 
av et konsern vil arbeidsgiveransvaret etter arbeidsmiljøloven ikke alltid være 
begrenset til det selskap hvor arbeidstageren er ansatt.18 Det er også mulig at 
andre enn den formelle arbeidsgiver kan ha et arbeidsgiveransvar, og vil kunne 
ha rett til å etablere og gjennomføre kontrolltiltak. 

1.5 Avgrensing av oppgaven

Hvilke regler som gjelder dersom e-post er kontrollert på ulovlig måte, skal 
ikke behandles i oppgaven.

Det avgrenses også mot hvilke arbeidsrettslige konsekvenser det kan få for 
arbeidstager å nekte samtykke til e-post kontroll. 

Virksomhetene må forholde seg til regler om arkivering av viktig bedrifts-
informasjon. Slik informasjon vil i fremtiden i større grad være å fi nne i virk-
somhetens e-postsystem. Hvilke utfordringer dette kan medføre for bedriftene 
angående innsyn i disse dokumentene, skal ikke behandles.

Det kan være vanskelig å veie arbeidsgivers interesse av innsyn i e-post 
opp mot tredjemanns interesse i vern for sin korrespondanse, der tredjemann 
har sendt en e-post til arbeidstager. Over- underordningsforholdet eksisterer jo 
ikke mellom tredjemann og arbeidsgiver.19 Denne problemstillingen skal ikke 
behandles i særlig utstrekning i oppgaven.

18 Jakhelln (2006) s. 41 med videre henvisninger
19 Melsom (2004) s. 179 og 180 



 Cecilie Wille Søvik – Kontroll av ansattes e-post 161

1.6 Rettskildesituasjonen

Først må det bemerkes at kontroll av ansattes e-post er et relativt nytt rettsom-
råde. Det er derfor vanskelig å si noe om hyppigheten av kontroll og overvå-
king i arbeidslivet, da de skriftlige kildene er få.20 

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke spesifi kt adgangen til kontroll av e-post. 
Da arbeidsmiljøloven fra 197721 skulle revideres, foreslo Arbeidslivslovutvalget 
å opprette et nytt kapittel om kontrolltiltak i virksomheten, kapittel 8. Det ble 
også foreslått å innta en presiserende særbestemmelse om e-post kontroll, § 8-
3.22 Høringsinstansene stilte seg positive til lovfesting av adgangen til kontroll 
av ansattes e-post. Dette gjaldt både arbeidstager- og arbeidsgiverorganisa-
sjonene.23 Kommunenes Sentralforbund (KS) ba som eneste høringsinstans 
om klargjøring i forholdet mellom personopplysningsloven og arbeidsmiljølo-
ven.24 Dette ble ikke fulgt opp av Arbeids – og sosialdepartementet.25 

Lovregulering av e-postkontroll i arbeidslivsloven ble sterkt imøtegått av 
Datatilsynet, som mente at forslaget ikke var tilstrekkelig ut fra et personvern-
synspunkt. Datatilsynet anførte også at de arbeidet med forslag til forskrift på 
området.26 Dermed ble reglene om e-post kontroll utsatt i Ot.prp. nr. 49.27 

Etter dette er det uklart hvilken vekt forarbeidene til arbeidsmiljøloven har 
hva e-postkontroll angår. Departementet er likevel i stor grad enig i de vurde-
ringer Arbeidslivslovutvalget har gjort.28 Det må derfor antas at de kan tilleg-
ges vekt, i mangel på andre rettskilder. 

Adgang til kontroll av ansattes e-post må derfor utledes etter reglene som 
gjaldt før vedtagelsen av arbeidsmiljøloven, og disse reglene er ikke entydige. 
Hva som er gjeldende rett, er derfor ikke klart. Svaret må søkes i en analyse og 
gjennomgang av de relevante rettskildene. 

Norsk rett:
Arbeidsmiljøloven lovfestet de ulovfestede reglene om kontrolltiltak i bedriften 
i arbeidsmiljøloven § 9-1. Bestemmelsen gir uttrykk for de generelle vilkårene 

20 Underutvalgets rapport: ”Kontroll og overvåkning i arbeidslivet” avlevert 
Arbeidslivslovutvalget 20. juni 2002, på s. 9 (Underutvalgets rapport)

21 Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (arbeidsmiljøloven 1977, aml 1977) av 4. februar 
1977 nr. 4

22 NOU 2004: 5 s. 510 og s. 511
23 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 140 - 141
24 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 141
25 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 146
26 Datatilsynets høringsuttalelse til NOU 2004: 5 s. 6
27 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 150
28 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) for eksempel s. 143
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for etablering og iverksettelse av kontrolltiltak.29 § 9-2 inneholder saksbe-
handlingsreglene for innføringen av kontrolltiltaket.

Personopplysningsloven regulerer adgangen til å behandle de personopplysnin-
ger som fremkommer som et resultat av kontrolltiltaket. Personopplysningsloven 
er ikke spesifi kt tilpasset arbeidslivet.30 Det er ikke avklart hvordan de to lo-
vene skal forholde seg til hverandre hva gjelder e-postkontroll.

Det er lite rettspraksis om personvern og arbeidsgivers kontrolladgang. 
Grunnene til dette kan være fl ere, men det ligger ikke innenfor denne avhand-
lingen å utdype. I mangel av praksis å rette seg etter, kan andre rettskildefak-
torer få større relativ vekt. 

Den kollektive og individuelle retten vil ofte utfylle hverandre på området, 
og dermed må også den tariffrettslige adgangen til e-postkontroll analyseres.

Internasjonal rett:
Internasjonal rett setter også skranker for hva arbeidsgiver kan kontrollere. 
EUs Personverndirektiv31 er en del av EØS-avtalen.32 Personverndirektivet 
setter en minstestandard for hva Stortinget kan vedta uten å komme i konfl ikt 
med EU-retten. Norske regler antas å være i overensstemmelse med våre inter-
nasjonale forpliktelser.

Tilsynsorgan:
Arbeidstilsynet fører tilsyn med at arbeidsmiljølovens regler følges, jf aml 
§ 18-1. 

§ 18-6 (1) bestemmer imidlertid at Arbeidstilsynet ikke har vedtakskom-
petanse når det gjelder kapittel 9 om ”Kontrolltiltak i virksomheten”. Om 
kontrolltiltaket innebærer behandling av personopplysninger, kommer per-
sonopplysningsloven til anvendelse for arbeidsgivers behandling av person-
opplysninger, jf aml § 9-1 (2).

Personopplysningsloven § 42 (3) nr. 3 hjemler Datatilsynets vedtakskom-
petanse angående kontroll av lover og forskrifter som gjelder behandling av 
personopplysninger, herunder personopplysningsloven. Datatilsynet skal vi-
dere gi ”råd” om hvordan ”farer” mot personvernet kan unngås eller begren-
ses, jf nr. 5. Endelig skal tilsynet gi ”råd og veiledning” om personvern og 
sikring av personopplysninger overfor arbeidsgivere som ønsker å behandle 

29 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 314
30 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 143
31 EUs personverndirektiv, 95/46/EF
32 Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (EØS) m.v. av 27. november 1992 nr. 109 (EØS-loven) § 1
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slike opplysninger, jf nr. 6. Personvernnemda avgjør klager over vedtak fattet 
av Datatilsynet, jf pol § 43. Spørsmålet om kontroll av e-post har så vidt vites 
ikke vært oppe til behandling av Personvernnemda. 

Det vil være hensiktsmessig å foreta en vurdering av Datatilsynets uttalel-
ser. Tilsynet skal som nevnt gi både råd og veiledning angående bestemmelser 
som dreier seg om behandling av personopplysninger. Det er dermed klart at 
Datatilsynets råd, veiledning og retningslinjer vil kunne ha relevans for av-
gjørelsen av lovligheten av innsyn i og kontroll av e-post. Det må merkes at 
Datatilsynet ikke har forskriftskompetanse, og dermed har ikke retningslin-
jene rettskildemessig status som forskrift.

Spørsmålet blir så hvilken vekt uttalelser fra Datatilsynet skal ha. 
Personopplysningsloven forutsetter at uttalelser fra Datatilsynet skal være 
rådgivende. Det antas at det er store ulikheter mellom de forskjellige forvalt-
ningsorganer når det gjelder hvor godt rustet de er til å løse juridiske spørs-
mål.33 Justisdepartementets Lovavdeling og Stortingets ombudsmann for 
forvaltningen nevnes som organer med god juridisk ekspertise innenfor sine 
særskilte rettsområder.

Høyesteretts Kjæremålsutvalg har ved ett tilfelle henvist til Datatilsynets 
hjemmesider om kontroll av e-post.34 Spørsmålet i saken var likevel ikke 
adgangen til innsyn i e-post som sådan, men hvorvidt arbeidsgiver kunne 
fremlegge e-poster som bevis i en pågående avskjedssak. Imidlertid tok ikke 
Høyesterett stilling til spørsmålet om hvilken vekt Datatilsynets uttalelser har. 
Det må antas at spørsmålet om betydningen av uttalelsene på ny vil komme 
opp for domstolene.

1.7 Oppbygning av oppgaven

I kapittel 2 gjøres det rede for generelle hovedregler og prinsipper. Adgang 
til kontroll av ansattes e-post reguleres av arbeidsmiljølovens kapittel 9 om 
”kontrolltiltak i bedriften”, se kapittel 3. Personopplysningslovens regler om 
behandling av personopplysninger som fremkommer som følge av kontrolltil-
taket, behandles i kapittel 4. Kapittel 5 redegjør for forholdet mellom arbeids-
miljøloven og personopplysingsloven. I kapittel 6 skal forslaget til forskrift om 
”arbeidsgivers tilgang til ansattes e-post mv” kort omtales.

33 Eckhoff (2001) s. 230
34 Rt. 2002 s. 1500 på s. 1503





2 GRUNNLEGGENDE UTGANGSPUNKTER

2.1 Styringsrett og saklighetskrav 

Arbeidsgivers styringsrett er ikke lovfestet i arbeidsmiljøloven, den er utledet 
av ulovfestet rett. Styringsretten kjennetegnes ved arbeidsgivers rett til ensidig 
å fastsette bestemmelser som er bindende for arbeidsforholdet og virksomhe-
ten.35 Det følger av denne defi nisjonen at arbeidsforholdet er en tilstand av 
underordning.36 Det ligger utenfor denne oppgaven å foreta en vurdering hvor 
styringsretten har sitt opprinnelige utspring fra. Det er tilstrekkelig å slå fast at 
rettsordenen har anerkjent at arbeidsgiver har en slik kompetanse.37 

Høyesterett har ved fl ere anledninger uttalt seg om styringsretten som 
en kompetanse for arbeidsgiver. Av disse skal to avgjørelser nevnes særskilt, 
Nøkkdommen38 og Kårstødommen.39 

Nøkkdommen gjaldt spørsmålet om hvorvidt Stavanger kommune kunne 
integrere to maskinister på en brannbåt (Nøkk) i kommunens hovedbrann-
styrke. Det sentrale i saken var tolking av arbeidsavtalen til de to maskinis-
tene: Hvilke endringer innenfor arbeidsavtalen måtte maskinistene godta? 
Høyesterett formulerer det slik: ”arbeidsgiver har i henhold til styringsretten 
rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje 
innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått”.40 Arbeidsavtalen 
kan altså innebære en begrensning i arbeidsgivers styringsrett. Videre uttaler 
domstolen at når arbeidsavtalen skal tolkes, må ”stillingsbetegnelsen, omsten-
dighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeids-
forhold og hva som fi nnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen” vektlegges.41 
Det er etter dette klart at omstendigheter rundt arbeidsavtalen innebærer en 
begrensning i styringsretten. Høyesterett kom under ”tvil” til at maskinistene 
måtte godta endringene i arbeidsavtalen, da endringene i arbeidsavtalene ikke 
var større enn at de to maskinistene ”må akseptere disse”.42 

35 Evju (2003) s. 15
36 Evju (2003) s. 11
37 Evju (2003) s. 18
38 Rt. 2000 s. 1602
39 Rt. 2001 s. 418
40 Nøkksaken s. 1609
41 Nøkksaken s. 1609
42 Nøkksaken s. 1610
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Høyesteretts prinsipielle utgangspunkt i Nøkksaken ble gjentatt og utviklet 
i Kårstødommen.43 Statoil ønsket å forandre på fremmøtested for de ansatte. 
Spørsmålet gjaldt utstrekningen av arbeidsgivers styringsrett. Høyesterett kom 
til at Statoil som arbeidsgiver må ”ha rett til å bestemme hvor på området ar-
beidstakerne skal stille sin arbeidskraft til disposisjon”. Endringene ble vurdert 
slik at de ”samlet sett ikke var så omfattende at de går ut over det arbeidsgiver 
kan foreta i kraft av styringsretten som en restkompetanse”.44 Høyesterett 
angir i dommen at styringsretten defi neres ut fra de begrensningene som gjøres 
i arbeidsgivers kompetanse. Sagt på en annen måte: Styringsretten er en ”rest-
kompetanse innenfor rammene av det som følger av lovgivning og avtaler”. 
Det er restkompetansen som må være utgangspunkt for å fastslå om det er noe 
”beslutningsrom igjen for arbeidsgiveren”.45

Høyesterett uttaler videre at ”allmenne saklighetsnormer” begrenser sty-
ringsretten. ”Utøvelse av arbeidsgivers styringsrett stiller visse krav til saksbe-
handlingen, det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke 
må være vilkårlig, eller basert på utenforliggende hensyn.” 46 Med denne ut-
talelsen er det klart at en generell saklighetsnorm i utøvelsen av arbeidsgivers 
styringsrett er etablert. Saklighetsnormen innebærer at det arbeidsgiver påleg-
ger arbeidstagerne må ha en saklig begrunnelse. Konsekvensen av saklighets-
kravet er at disposisjoner fra arbeidsgiver som er vilkårlige eller motivert av 
usaklige hensyn kan tilsidesettes.

Styringsretten begrenses videre ut fra hensynet til arbeidstagers person-
lige integritet. Dette kommer klart frem i videoovervåkingskjennelsen.47 
Arbeidsgiver videofi lmet i hemmelighet den ansatte, for å skaffe bevis for un-
derslag. Skulle videoovervåkingen avskjæres som bevis i en pågående sak om 
underslag? Høyesterett kom enstemmig til at videoen skulle avskjæres som 
ulovlig ervervet bevis. Begrunnelsen var at ”et slikt inngrep i den personlige in-
tegritet” må ut fra ”alminnelig personvernhensyn” som utgangspunkt ansees 
uakseptabel.48 Høyesterett uttaler altså at ansattes rett til personvern innebæ-
rer en skranke for styringsretten, se 2.4.

Hva gjelder sikkerhetsnivå i forhold til datasystemer, slo Høyesterett fast i 
ConocoPhillips-dommen49 at det som utgangspunkt er innenfor arbeidsgivers 
styringsrett å etablere det sikkerhetsnivå som arbeidsgiver fi nner ”nødvendig 

43 Kårstødommen s. 427 som henviser til Nøkksaken s. 1609
44 Kårstødommen s. 427
45 Evju (2003) s. 21
46 Kårstødommen s. 427
47 Rt. 1991 s. 616
48 Kjennelsen s. 623
49 Rt. 2005 s. 518
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og formålstjenlig” for virksomheten.50 Dermed får arbeidstager en plikt til å 
lojalt innrette seg i samsvar med sikkerhetsnivået. 

Kravet til saklighet inngår også som et viktig hensyn i personvernretten. 
Personopplysningsloven § 11 bestemmer grunnkravene for behandling av per-
sonopplysninger. Første ledd bokstav b) påbyr at personopplysningene kun 
kan benyttes til de formål som er ”saklig begrunnet” i behandlingsansvarliges 
(arbeidsgivers) virksomhet. Saklighetskravet kan også følge av pol § 8 bokstav 
f) om arbeidsgivers ”berettiget interesse”. Det er etter dette klart at etablering 
og gjennomføring av kontrolltiltak må ha saklig grunn i virksomheten, og at 
de personopplysningene som fremkommer i kontrolltiltaket, kun kan behand-
les om dette er saklig begrunnet i virksomheten. 

2.2 Forholdsmessighet

Det eksisterer et alminnelig krav til forholdsmessighet i arbeidsretten, selv om 
kravet ikke direkte fremkommer av arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven § 9-1 er et eksempel på en konkret bestemmelse som 
omhandler forholdsmessighetsvurderingen. Kontrolltiltaket kan ikke iverkset-
tes og gjennomføres om tiltaket medfører en ”uforholdsmessig ulempe” for de 
ansatte.51 Det må altså være forholdsmessighet mellom mål og middel. Mer 
om bestemmelsen i 3.2.2

Forarbeidene uttaler at momenter fra saklighetsvurderingen også vil være 
relevante for uforholdsmessighetsvurderingen.52 Vurderingene griper altså inn i 
hverandre. Departementet bemerker at avgjørelser knyttet til saklighetsvurderin-
gen hva gjelder oppsigelse,53 vil kunne være relevant for denne vurderingen.54 
Det vil derfor ha relevans å undersøke rettspraksis om oppsigelse og avskjed fra 
Høyesterett. Dersom avskjed fremstår som en for streng reaksjon i forhold til 
forgåelsen, er ikke avskjeden rettmessig. Da kan det hende at en mildere form 
for reaksjon, så som oppsigelse, vil være mer forholdsmessig og således saklig.

En dom som godt illustrerer problemstillingen, er ConocoPhillips-dommen. 
To arbeidstagere ble avskjediget på grunn av urettmessig bruk av virksomhetens 
dataanlegg, ved nedlasting av pornografi sk materiale. Høyesterett kom enstem-
mig til at hverken vilkårene for avskjed eller oppsigelse var oppfylt. I forholds-
messighetsvurderingen holdt Høyesterett opp arbeidstagernes langvarige og 

50 Premiss 48
51 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 145
52 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 145
53 Departementet viser til aml 1977 § 60, nå tilsvarende aml § 15-7
54 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 314
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forsettlige brudd på virksomhetens datasikkerhetsregler, opp mot virksomhe-
tens ”manglende oppfølgning” av reglene. Virksomheten hadde altså utvist pas-
sivitet i håndhevelsen av arbeidsreglementet, til tross for at de hadde kunnskap 
til at dataanlegget ble misbrukt av deler av arbeidsstyrken. Høyesterett slår 
fast at avskjed av de to arbeidstagerne fremstår som en ”uforholdsmessig reak-
sjon”.55 Likeledes er heller ikke oppsigelse saklig, selv om ”det skal mindre til 
for å akseptere opphør av arbeidsforholdet ved oppsigelse enn ved avskjed”.56

Et annet eksempel er Flykapteindommen:57 En fl ykaptein ble avskjediget 
som følge av brudd på tollovens bestemmelser. Høyesteretts fl ertall kom til at 
det ikke var grunnlag for avskjed, men avskjeden kunne opprettholdes som 
saklig oppsigelse. Flertallet vurderte hvor hardt en oppsigelse kunne ramme A, 
og antok at ”subjektive rimelighetsmomenter” kunne vektlegges i vurderingen 
av oppsigelsens gyldighet.58

Samme resonnement legges til grunn i Raufoss-dommen.59 Saken gjaldt opp-
sigelse av en driftkonsulent (A) ved IT-avdelingen grunnet hans bruk av Raufoss’ 
internettlinje til privat bruk. Under henvisning til fl ykapteindommen vurderte 
Høyesterett på side 1599 forholdsmessigheten. Vurderingstemaet var om opp-
sigelsen av A virket så ”uforholdsmessig” at den måtte ansees som ”usaklig” av 
denne grunn. Her ble det først og fremst lagt vekt på at A var IT-konsulent, og 
således måtte skjønne de store problemene nedlastingen av musikk medførte. 
Han trengte ingen ”innskjerping av instruksen” om bedriftens datarutiner, som 
til en viss grad ikke var håndhevet fra bedriftens side. Domstolen la videre vekt 
på at A ved nedlastingen av musikk ”fortrengte og vanskeliggjorde arbeidsopp-
gavene for andre brukere”.60 Høyesterett kom enstemmig til at oppsigelsen 
ikke var uforholdsmessig overfor A, og ble ansett saklig.

I Romsdals Fellesbank-saken vurderte Høyesterett betydningen av 
om arbeidsgiver benytter et så lite inngripende tiltak som nødvendig. 
Engasjementssjefen (A) ble ansatt i banken mot at han skulle bosette seg i Y 
kommune. Da A ikke oppfylte dette vilkåret, ble han sagt opp fra sin stilling. 
Høyesterett vurderte forholdsmessighetsvurderingen slik:61 ”Arbeidsgiveren 
skal vurdere om det fi nnes egnede, mildere reaksjoner før de går til oppsi-
gelse”. Her peker domstolen på viktigheten av å benytte den reaksjon som er 
nødvendig, men likevel så lite inngripende som mulig. Retten kom enstemmig 
til at oppsigelsen ikke var uforholdsmessig, og oppsigelsen var dermed saklig.

55 Domspremiss 59
56 Domspremiss 61
57 Rt. 1992 s. 1023
58 Dommen s. 1027
59 Rt. 2001 s. 1589
60 Dommen s. 1598
61 Rt. 2000 s. 1800 på s. 1808
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Det er også et generelt krav til forholdsmessighet i personvernretten.62 Et 
konkret uttrykk for forholdsmessighetskravet, er personopplysningsloven § 8 
bokstav f) som påbyr en interesseavveining mellom arbeidsgivers interesse i 
behandling mot arbeidstagers interesse i ikke-behandling av personopplysnin-
gene. Bestemmelsen vil ofte være den mest aktuelle i e-postspørsmål. For at 
arbeidsgiver skal kunne behandle personopplysningene som fremkommer som 
følge av kontrolltiltaket, må interesseavveiningen gå i arbeidsgivers favør.

2.3 Personvern

Reglene om personvern kan beskrives som det sett av regler som tar sikte på 
beskyttelse av individet og da særlig den psykiske integriteten.63 

Begrepet personvern oppstod første gang i Høyesterettsdommen ”To mis-
tenkelige personer”. Høyesterett slo fast at det i norsk rett eksisterer et ”almin-
nelig rettsvern for personligheten”.64 Dette vernet kunne utledes av et almin-
nelig ulovfestet prinsipp. Høyesterett benyttet også begrepet ”personlighetens 
rettsvern”. Siden dommen falt, har den stått som personvernets ”far”.65 

Domstolene har på bakgrunn av denne dommen bygget på de allmenne 
prinsippene om vern av personlig integritet og således utviklet et ulovfestet, 
domstolsskapt personvern.66

Det domstolsskapte personvernet kan illustreres med videoovervåkings-
kjennelsen. Kjennelsen dreide seg som nevnt om et straffeprosessuelt spørsmål. 
Domstolen la avgjørende vekt på at hemmelige overvåking av ansatte innebar 
et ”alvorlig inngrep i arbeidsmiljøet”. Høyesterett slo fast at hemmelig overvå-
king innebar en krenkelse. Det ble også lagt vekt på at om beviset skulle tillates 
ført, ville dette innebære en ”ny krenkelse” for arbeidstageren.67

Lignende resonnement kom til utrykk i Rt. 2001 s. 668 ”Tippekasse” hvor 
arbeidsgiver hadde installert et hemmelig videokamera, for å skaffe bevis for 
underslag. Høyesteretts kjæremålsutvalg kom til at en slik ”målretta, hem-
meleg videoovervaking” på arbeidsplassen måtte oppleves som svært kren-
kende.68 Arbeidsgiveren fi kk ikke legge frem videoovervåkingen som bevis.

62 Se for eksempel NOU 2003: 21 Kriminalitetsbekjempelse og personvern – politiets og påta-
lemyndighetens behandling av personopplysninger s. 170 – 171 og s. 177

63 Johansen (2001) s. 21
64 Rt. 1952 s. 1217 på s. 1219
65 Schartum (2004) s. 253 
66 Ot. prp. nr. 92 (1998-99) Om lov om behandling av personopplysninger (personopplysnings-

loven) (Ot. prp. nr. 92 (1998-99)) s. 9
67 Kjennelsen s. 623
68 Kjennelsen s. 671
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Begge avgjørelsene bygger på de generelle personvernhensyn som gjør seg 
gjeldende i arbeidsforhold. Høyesterett la i begge sakene vesentlig vekt på den 
”alvorlige integritetskrenkelsen” som videoopptakene innebar. Avgjørelsene byg-
ger derfor opp om arbeidstagers rett til vern mot inngrep i personlig integritet.

2.4 Kommunikasjonsintegritet

Kommunikasjonsintegritet kan defi neres som respekten for at egen kommuni-
kasjon kan skje uforstyrret og i en sikker kommunikasjonskanal. Man ønsker 
at kun adressaten skal kunne motta og lese korrespondansen. Tanken bak 
prinsippet om kommunikasjonsintegritet er at man nyter et vern for den kom-
munikasjon man har med andre. 

Dersom arbeidsgiver bryter et passord eller annen sikkerhetsmekanisme for 
å skaffe seg tilgang til e-post, kan brytingen av mekanismen være i strid med 
straffeloven69 § 145 (2). Bestemmelsen betegnes ofte som brevbrudd-bestemmel-
sen. Vilkårene er at arbeidsgiver ”uberettiget” skaffer seg adgang til data som er 
”lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre tekniske hjelpemidler”. 
Bestemmelsen forutsetter at man bryter en beskyttelse eller lignende. Strl § 145 
(2) er straffesanksjonert: dersom man dømmes for brudd mot paragrafen, kan 
man straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder, eller begge deler. 

Brevbruddsbestemmelsen inngår som en del av det større vernet til 
kommunikasjonsintegritet.70 

Spørsmålet er om man kan utlede dette prinsippet fra straffeloven, og la det 
få virkning på de sivilrettslige områdene? Det er gode legislative grunner for å la 
dette prinsippet få anvendelse også i sivilrettslig sammenheng. Dette henger blant 
annet sammen med folks forventning til personvern, jf rapporten fra TØI.71 

I Raufoss-dommen var spørsmålet hvorvidt bedriften hadde overtrådt det 
lovfestede og ulovfestede personvern, ved å kartlegge nettverkstrafi kken på 
As to maskiner.72 Høyesterett var ikke enig at personvernet var overtrådt, 
da kartleggingen kunne ansees som tillatt ”administrasjon av systemet”, jf 
personregisterlovens73 forskrift74 § 2-20. Neste spørsmål gjaldt hvorvidt virk-
somheten opptrådte ”rettmessig” da to representanter for bedriften etter ar-

69 Almindelig borgelig straffelov (straffeloven, strl) 22. mai 1905 nr. 10
70 Bing (1990)
71 Ravlum (2005)a
72 Dommen s. 1598
73 Lov om personregistre m.m. av 9. juni 1978 nr. 48 (opphevet)
74 Forskrift om personregistre 21. desember 1979 (opphevet) Nå i hovedsak videreført i for-

skrift til personopplysningsloven (personopplysningsforskriften) 15. desember 2000 nr.1265 
§ 7-11
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beidstid tok seg inn på As kontor og tok utskrift av den ene maskinen A dispo-
nerte. Høyesterett fant det ikke ”påkrevet å ta stilling” til rettmessigheten av å 
ta seg inn på As kontor, da det var ”vanlig og akseptert” at de ansatte brukte 
hverandres kontorer og maskiner.75 Det at Høyesterett tar opp problemstillin-
gen viser at domstolen mener man nyter et vern for den kommunikasjon man 
utøver. Hvor langt dette vernet strekker seg, er derimot ikke avklart. 

Lov om elektronisk kommunikasjon76 gjelder som utgangspunkt virksom-
het knyttet til overføring av elektronisk kommunikasjon, jf ekoml § 2. Ekoml 
ble vedtatt for å oppfylle våre forpliktelser etter Direktiv om databeskyttelse 
inden for elektronisk kommunikation77 (dansk oversettelse). Direktivet er en 
del av norsk rett gjennom EØS-avtalen. Hovedformålet fremgår av fortalen: 
”om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor”. Privatlivets fred skal altså beskyttes på 
best mulig måte innen kommunikasjonssektoren. 

I ekomloven er ”tilbyder” og ”installatør” pliktsubjekt. Tilbyder er den 
som gir ”andre tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett eller – tjeneste”, jf 
§ 1-5 nr. 14. Installatøren er den som installerer og vedlikeholder det elektro-
niske kommunikasjonsnettet, jf § 2-14. Det kan også tenkes situasjoner der 
arbeidsgiver ansees for å være tilbyder i lovens forstand.78

Loven påbyr at tilbyder skal ha ”nødvendige” sikkerhetsforanstalt-
ninger for å sikre kommunikasjonen, jf § 2-7 om ”kommunikasjonsvern”. 
Forarbeidene viser til at dette gjelder krav til korrespondansens konfi densiali-
tet og til informasjon om selve overføringen.79 Tilbydere av elektroniske kom-
munikasjonsnett har altså et ansvar for å sikre den kommunikasjonen som 
skjer ved hjelp av deres tjenester. Kravet til kommunikasjonsintegritet styrkes 
med bestemmelsen om taushetsplikt, jf § 2-9. Loven ilegger både tilbyder og 
installatør taushetsplikt om innholdet av kommunikasjonen og andres bruk av 
elektronisk kommunikasjon.

Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon80 (EMK) støtter prin-
sippets utvidede anvendelsesområde. EMK er inkorporert i norsk rett etter 
menskrl § 2. EMK påbyr i artikkel 8 retten til respekt for ”korrespondanse”. 
Praksis fra Den Europeiske menneskerettsdomstol (EMD) omhandler mest 

75 Dommen s. 1598 og s. 1599
76 Lov fra 4. juli 2003 nr. 83 (ekomloven, ekoml)
77 Direktiv om elektronisk kommunikasjon (ekom direktivet) 2002/58/EF
78 For eksempel uttalelse fra Artikkel 29 Datatilsynet Protection Working Party s. 6 
79 Ot.prp. nr.58 (2002-2003) Om lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) på s. 91 og 

s. 92
80 Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon (EMK) Inkorporert i norsk lovgivning 

ved Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 21. mai 1999 nr. 30 
(menskrl)
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korrespondanse fra innsatte i fengsler,81 men praksis er entydig: Enhver har 
krav på respekt for sin korrespondanse. Dersom man uberettiget åpner og 
leser andres korrespondanse, kan man bryte EMK art 8. 

FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter – part III 21. mai 
1999 nr. 30 artikkel 17 beskytter også retten til beskyttelse mot vilkårlige 
eller ulovlige inngrep i ”korrespondanse”. Også SP-konvensjonen er en del 
av norsk rett etter menskrl § 2, og er derfor relevant i saker om brudd på 
kommunikasjonsintegriteten. 

Det må endelig nevnes at arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven set-
ter skranker for adgangen til kontroll og behandling av ansattes korrespon-
danse, og således støtter prinsippet om kommunikasjonsintegritet.

81 Møse (2004) s. 435 og s. 436



3 ARBEIDSRETTSLIGE REGLER

3.1 Innledning

Kontrolltiltak som innebærer et inngrep i arbeidstagers personlige sfære eller 
integritet, er ikke lovlig, med mindre det foreligger hjemmel for tiltaket.82

Kontrolltiltak kan iverksettes ved samtykke fra arbeidstagerne. Det forut-
settes at kravene til samtykke følger av ulovfestede prinsipper og av person-
opplysningsloven,83 se 4.2.2 

Om arbeidsgiver har adgang til kontroll av ansattes e-post må søkes i de ge-
nerelle reglene om kontrolltiltak i virksomheten, jf arbeidsmiljøloven kapittel 
9. Kapitlet ble inntatt som nytt kapittel i den nye arbeidsmiljøloven fra 2005. 

Om vilkårene for å etablere kontrolltiltaket er oppfylt, vil arbeidstager ha 
plikt til å etterkomme arbeidsgivers pålegg om kontroll.84

Innledningsvis må det understrekes at en arbeidsgiver kan ha et legitimt 
behov for å kontrollere sine ansatte, og dermed etablere og gjennomføre 
kontrolltiltak. 

3.2 Materielle vilkår – arbeidsmiljøloven § 9-1 og § 4-1

Arbeidsmiljøloven § 9-1 regulerer den generelle adgangen til kontrolltiltak. 
Bestemmelsen angir de generelle vilkår for adgang til å iverksette kontrolltil-
tak, og er ment å kodifi sere gjeldende ulovfestet rett, utviklet gjennom retts-
praksis og tariffavtaler.85 Arbeidsgiver kan ikke iverksette kontrolltiltak som 
ikke har ”saklig grunn” og som innebærer en ”uforholdsmessig” belastning 
for arbeidstager. Bestemmelsen peker på to ulike skjønnsmessige vurderinger. 
Momentene i saklighets- og forholdsmessighetsvurderingen griper likevel over 
i hverandre. Det sentrale er derfor at adgangen til e-postkontroll må baseres 
på en bred helhets- og skjønnsmessig vurdering.86

82 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 135 og s. 139
83 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 139
84 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 144
85 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 143 og s. 314 
86 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 144
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Vilkårene i § 9-1 er preseptoriske, slik at man hverken ved samtykke, ar-
beidsavtale eller tariffavtale kan avtale seg vekk fra vilkårene.87

3.2.1 ”Saklig grunn” – arbeidsmiljøloven § 9-1 
Saklighetskravet kommer konkret til uttrykk i § 9-1 (1) første alternativ. 
Arbeidsretten opererer som nevnt med et allment krav til saklighet, se 2.1. 
Momentene som fremkommer der, vil ha relevans også etter saklighetsvurde-
ringen i § 9-1. Kontrolltiltak som ikke har ”saklig grunn” i virksomheten, er 
altså ikke lovlige. 

Spørsmålet blir så hva som er ”saklig grunn”. Loven sier ikke mer om hva 
som ligger i uttrykket, men i departementets merknader til loven fremheves 
at formålet med kontrollen må være forankret i virksomheten som sådan, og 
tiltaket i seg selv må være saklig.88 Tiltaket må være nødvendig for å gjen-
nomføre kontrollen. E-postkontrollen må også være egnet til å oppnå dette 
formålet. Et eksempel kan her være tjenlig: Om arbeidsgiver mistenker at de 
ansatte stjeler og således ønsker å kontrollere dette, vil ikke e-postkontroll 
være det saklige kontrolltiltak. Veskekontroll derimot, vil kunne være mer 
formålstjenlig for å undersøke denne mistanken.

Sakligheten må videre bestå så lenge kontrolltiltaket pågår. Det er ikke nok 
at saklighetskravet var oppfylt idet kontrolltiltaket ble innført. Om forholdene 
endrer seg, må kontrolltiltaket endres eller tilpasses.89 Dersom kontrollens 
saklighet opphører, må e-postkontrollen opphøre. 

Saklighetskravet må omfatte hver ansatt som berøres av e-postkontrollen, 
det er altså et krav om tilstrekkelig saklig grunn.90 Det er viktig å være opp-
merksom på at e-postkontroll som er saklig overfor ansatt A, ikke nødvendig-
vis vil være saklig overfor ansatt B. Et eksempel er et fl yselskap som kan ha 
saklig grunn for å kreve at fl ygerne gjennomgår rusmiddeltesting, men saklig-
heten gjelder ikke nødvendigvis for fl yselskapets kontorpersonale.91

I vurderingen av om kontrolltiltaket er saklig, vil det være et moment om 
formålet kan ivaretas med andre, mindre belastende tiltak.92 Dette har sam-
menheng med kravet til forholdsmessighet.

Saklighetskravet bærer preg av å være en rettslig standard,93 som utvikles 
og forandres over tid. 

87 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 144
88 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 314
89 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 145
90 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 145 og s. 314
91 Eksempel hentet fra Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 145
92 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 145
93 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 143
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Forarbeidene forutsetter at det kan ha innvirkning på saklighetsvurderin-
gen dersom arbeidstagerne ikke får informasjon på forhånd om e-postkon-
trollen: Tiltaket kan være ”ulovmessig”.94 Begrunnelsen for arbeidstagernes 
rett til informasjon er åpenbar: De ansatte skal, i medhold både av arbeids-
miljøloven og personopplysningsloven ha informasjon vedrørende arbeids-
situasjonen og arbeidsplassen. 

Aml § 9-2 (2) bestemmer at informasjon skal gis ”før tiltaket iverksettes”. 
Personopplysningslovens § 19 statuerer arbeidsgivers plikt til ”først” å gi ar-
beidstager informasjon om formål med behandlingen med mer. Brudd på aml 
§ 9-2 gir ingen absolutte konsekvenser. Brudd på pol § 19 derimot, er straf-
febelagt, jf pol § 48 bokstav f). 

Pol § 11 (1) bokstav b) angir at kun ”angitte formål” kan behandles. 
Forarbeidene uttaler at informasjon om formål med behandlingen av person-
opplysningene må være gitt ”forut” for behandlingen. På denne måten skapes 
”åpenhet og klarhet” for hva behandlingen skal brukes til. 95 

NOU 2004: 5 forutsetter under henvisning til pol § 8 bokstav f) at arbeid-
stager ”bør” få informasjon om at virksomhetsrelatert e-post kan bli lest.96 

Informasjon i forkant av e-postkontrollen er altså viktig. Men hvor stor 
innvirkning på saklighetsvurderingen vil det ha om arbeidstager ikke er infor-
mert om e-postkontrollen?

Hverken rettspraksis eller forarbeider tar klart stilling til hvor mye det har 
å si for kravet til saklighet, men fl ere momenter kan tenkes relevante: 

Videoovervåkingskjennelsen illustrerer betydningen av kunnskap om over-
våkingen.Videoovervåkingsbeviset ble avskåret da det innebar et integritets-
inngrep med hemmelig videoovervåking.

Halford-saken97 fra EMD illustrerer også viktigheten av informasjon hva 
gjelder kontrolltiltak. Vedkommende hadde ikke fått noen ”warning” (ad-
varsel, min anm.) om at telefonen kunne være gjenstand for avlytting. Hun 
hadde også en beskyttelsesverdig og berettiget forventning om personvern på 
arbeidsplassen.98 Dersom instruks eller annen informasjon foreligger, kan de 
ansatte rette sine forventninger etter denne. Dommen peker på relevansen av 
en vurdering av den ansattes forventning om personvern. Det kan ikke sies ge-
nerelt hvilken vekt en slikt forventning har. Bygrave argumenterer for at slike 
forventninger til personvern skal vektlegges.99 

94 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 314
95 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 113 og s. 114
96 S. 428
97 Sak – 20605/92: European Court of Human Rights: Halford vs United Kingdom [1997] se 

3.7
98 Paragraf (para.) 45
99 Bygrave (2002) s. 58
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Det er vanskelig å si klart hvor mye forhåndsinformasjon har å si for 
saklighetsvurderingen. Det er likevel på det rene at vurderingen må taes med 
som et moment i den bredere skjønnsmessige vurderingen om kontrolltilta-
kets lovlighet. 

Departementet viser i merknadene til loven til saklighetskriteriet etter § 60 
om oppsigelse i aml 1997, nå § 15-7.100 Bestemmelsen er ikke direkte anven-
delig på oppgavens tema, da denne bestemmelsen dreier seg om arbeidsfor-
hold i opphørsfasen, mens kontrolltiltak først og fremst er aktuelt i pågående 
arbeidsforhold.

Eksempler på når arbeidsgiver ofte vil ha saklig grunn for innsyn i arbeid-
stagers e-post, kan være ved behov for å følge opp kunder, samarbeidspartnere 
og lignende, når arbeidstager er på ferie, syk, gått ut i streik eller er fraværende 
av andre grunner. Videre vil arbeidsgiver kunne ha saklig grunn for overvåking 
av arbeidstagers e-post, ved mistanke om distribusjon av pornografi , nedlas-
ting av musikk, eller andre kriminelle handlinger. Da overvåking er mer inngri-
pende enn situasjonsbestemt innsyn trengs klarere hjemmel. Likevel er det ikke 
klare skillelinjer mellom disse tilfellene, de kan betraktes som ”typetilfeller”.

3.2.2 ”Uforholdsmessig belastning” – arbeidsmiljøloven § 9-1 
I både arbeidsretten og personvernretten er det et generelt og alminnelig krav 
til forholdsmessighet, se 2.2 

Arbeidsmiljøloven § 9-1 (1) annet alternativ er et konkret uttrykk for det 
ulovfestede forholdsmessighetsprinsippet. Prinsippet innebærer et forbud mot 
å iverksette e-postkontroll dersom kontrollen innebærer en uforholdsmessig 
belastning for arbeidstager. En skjønnsmessig avveining mellom arbeidsgivers 
behov for kontrolltiltaket og arbeidstagers rett og forventning til personvern 
på arbeidsplassen må foretas.101 For at kontrolltiltaket skal være lovlig, må 
denne avveiningen gå i arbeidsgivers favør. En interessekonfl ikt mellom ar-
beidsgiver og ansatte kan lett oppstå. Om de ansatte opplever overvåkingen 
som for nærgående, vil dette lett kunne oppleves som en krenkelse av de ansat-
tes personlige integritet.102 

Arbeidsmiljøloven oppstiller ikke hvilke momenter som skal være en del av 
den skjønnsmessige vurderingen. 

I forarbeidene utdypes momentene nærmere:103 Det må være forholdsmes-
sighet mellom det arbeidsgiver søker å fi nne ved kontrolltiltaket og den kren-
kelsen kontrollen innebærer for den ansatte. Momenter i denne vurderingen er 

100 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 314
101 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 140
102 Johansen (2001) s. 27
103 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 145
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tiltakets formål – hvor tungtveiende er bedriftens behov for kontrolltiltaket? 
Begrunnelsen og behovet for kontrolltiltaket er altså sentralt.104 Videre er det 
av betydning hvordan kontrollen praktisk skal gjennomføres, og hvor stort 
omfang kontrollen vil ha. Skal kontrollen gjennomføres ofte, bør arbeidsgiver 
anføre tungtveiende grunner. 

Arbeidsgivers interesse må holdes opp mot arbeidstagers rett til verdighet, 
personvern og retten til privatliv. Forarbeidene nevner som eksempel på ivare-
tagelsen av personvernhensynet at arbeidsgiver har sørget for begrenset tilgang 
til dataene som fremkommer som et resultat av tiltaket, og har sørget for sikre 
forsvarlige metoder som sikrer riktig testresultat.105

Forholdsmessighetsvurderingen innbærer også at arbeidsgiver må vurdere 
om formålet med kontrolltiltaket kan oppnås ved andre, mindre inngripende til-
tak.106 Mistanke om ulovligheter eller ikke-overholdelse av bedriftens retnings-
linjer må stå i forhold til det kontrolltiltak arbeidsgiver velger for å undersøke 
hvorvidt mistanken stemmer. Sagt på en annen måte: Hvilke konkrete tiltak er 
fattet for å begrense inngrepet i den ansattes personvern? Har den ansatte fått 
være tilstede ved åpningen av e-posten? EMD antok i Niemietz-saken107 at en 
nøytral tredjepart kan begrense integritetskrenkelsen, se 3.7. Dette kan være en 
tillitsvalgt eller verneombud og gjelder særlig ved arbeidstagers fravær. Videre 
kan det legges vekt på om åpningen er dokumentert. På denne måten kan ar-
beidstager i alle tilfeller i ettertid kontrollere hvilke e-poster som er åpnet. 

Departementet påpeker at ved forholdsmessighetsvurderingen må man ikke 
vurdere hvert enkelt kontrolltiltak for seg: Summen av kontrolltiltakene er det 
relevante. Dette har sammenheng med kravet til et forsvarlig arbeidsmiljø, jf 
aml § 4-1, se 3.2.3

Forarbeidene konkluderer med en generell regel: Om kontrolltiltaket inne-
bærer et ”ikke ubetydelig inngrep” i blant annet personlig integritet eller pri-
vatlivets fred, vil kontrolltiltaket bare unntaksvis være lovlig.108

Borgarting lagmannsrett tok 17. august 2006 stilling til hvorvidt kon-
trolltrapporter fra et vaktselskap kunne fremlegges i en oppsigelsessak.109 
Lagmannsretten kom til at virksomheten hadde saklig grunn for nærmere un-
dersøkelser rundt arbeidstagers (As) sykemelding. Tiltakets forholdsmessighet 
måtte derfor vurderes, i avgjørelsen om kontrolltiltakets lovlighet. Ringerike 
tingrett foretok forholdsmessighetsvurderingen, som lagmannsretten sluttet seg 

104 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 140
105 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 145
106 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 140 og s. 145
107 Sak – 13710/88: European Court of Human Rights: Niemietz vs Germany [1992]
108 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 145
109 LB-2006-114896
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til.110 Det ble lagt vekt på at A var sykemeldt i perioden, og måten kontrollen 
ble gjennomført på. Den foregikk på en ”fordekt måte”, i As ”private hjem” 
og kontrolløren overhørte ”private samtaler”.111 Arbeidsgiver hadde heller 
ikke forsøkt å klarlegge fakta på en ”mindre inngripende måte”, før kontrol-
len ble iverksatt. Kontrollen var derfor ”uforholdsmessig”. Lagmannsretten la 
til at kontrollen hadde hatt et ”provokasjonsliknende preg”. Retten konklu-
derer med at et ”så vesentlig inngrep” i arbeidstagers ”personvern”, ikke kan 
aksepteres.112 Kontrollrapportene ble avskåret som bevis. 

Det må merkes at det er politiets oppgave å etterforske eventuelle krimi-
nelle handlinger. Om arbeidsgiver har sterk mistanke mot arbeidstager for 
overtredelse av alvorlige forhold, taler dette for at arbeidsgiver kan foreta inn-
syn. Ellers bør arbeidsgiver overlate til politiet å etterforske. Likevel fi nnes det 
situasjoner hvor arbeidstager oppfører seg uønsket, men ikke nødvendigvis 
straffbart. Da må arbeidsgiver ha anledning til å foreta nødvendige forholds-
regler. For at denne avveiningen skal gå i arbeidsgivers favør, må mistanken 
være konkret og av en viss styrke. Om arbeidstager mistenkes for nedlast-
ning av pornografi , taler mye for at interesseavveiningen går i arbeidsgivers 
favør. ”Innehaver eller overordnede” som ”unnlater” å hindre utbredelse av 
pornografi , kan straffes, jf straffeloven § 204 (3). Det fi nnes ingen tilsvarende 
ansvarsbestemmelser for arbeidsgiver om de ansatte benytter e-postsystemene 
til salg av narkotika, å spre rasistisk budskap osv, men også her vil hensynet til 
arbeidsgiver være tungtveiende.113 Det samme synspunkt kan legges til grunn 
ved mistanke om distribusjon eller oppbevaring av materiale av ekstrempoli-
tisk karakter.114 Samme oppfatning bør legges til grunn ved mistanke om lo-
jalitetsproblemer, å skape samarbeidsproblemer på arbeidsplassen, ta med seg 
klienter over til konkurrerende fi rma, underslag, korrupsjon og så videre.

Straffeloven § 405 a straffer den som på en ”urimelig måte skaffer seg (..) 
rådighet over en bedriftshemmelighet”. Forbudet kan være overtrådt om en 
ansatt for eksempel forsøker å sende forretningshemmeligheter på e-post til en 
privat e-postadresse, i den hensikt å ta med seg denne over til konkurrerende 
virksomhet. Om mistanken er sterk mot arbeidstager, vil interesseavveiningen 
også i dette tilfellet, slå ut til arbeidsgivers fordel.

Om virksomheten har en datainstruks, er det viktig at denne håndheves. 
Med dette menes at den følges opp, og jevnlig ”evalueres”, jf aml § 9-2 (3) 
og følges ved et eventuelt innsyn. På denne måten får de tillitsvalgte og de 
ansatte informasjon om instruksen, og at den er aktiv. En ikke-håndhevet 

110 Under lagmannsrettens bemerkninger 5. avsnitt.
111 Under lagmannsrettens begrunnelse, 4. avsnitt
112 Under lagmannsrettens begrunnelse, 5. avsnitt
113 Eksempel hentet fra Melsom (2004) s. 182
114 Eksempel hentet fra SOU 2002: 18 Integritetsutredningen (SOU 2002: 18) s. 99 
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datainstruks, som plutselig taes i bruk, skaper vilkårlighet. En dom som godt 
illustrerer problemstillingen er ConocoPhillips-dommen. Høyesterett fant 
etter en forholdsmessighetsvurdering at avskjedene måtte ansees for ikke 
rettmessige, blant annet på grunn av bedriftens ”manglende oppfølgning av 
reglene”, og at ConocoPhillips’ handlemåte bar preg av ”vilkårlighet”.115 
Bedriften utviste altså passivitet i forhold til instruksen. 

Helt generelt kan det sies at om arbeidstager har brutt instruks og lignende, 
og det foreligger holdepunkter for at arbeidstager har benyttet e-postsystemet 
på en måte som kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed, vil dette være 
tungveiende momenter på arbeidsgivers side.116 

3.2.3 ”Forsvarlig arbeidsmiljø” – arbeidsmiljøloven § 4-1
Kapittel 4 i arbeidsmiljøloven regulerer kravene til arbeidsmiljøet. Kapitlet 
har fl ere bestemmelser som arbeidsgiver må ta hensyn til ved innføringen av 
kontrolltiltak. De sentrale bestemmelsene er kravene til et ”fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø”, jf § 4-1 (1) og kravene til det psykososiale arbeidsmiljøet, jf § 
4-3. Kontrolltiltak vil ofte være knyttet til både organiseringen og tilretteleg-
gelsen av arbeidet, og må derfor til enhver tid være i overensstemmelse med 
kravene i kapitlet.

Forarbeidene nevner som illustrasjon at det enkelte kontrolltiltak i seg selv 
kan være saklig og forholdsmessig, men likevel ulovlig, fordi kontrolltilta-
kene kan kumuleres. Dermed kan grensen for et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø 
være overskredet.117

De ansatte skal ikke utsettes for ”psykiske belastninger” ved utførelsen 
av sitt arbeid, jf § 4-1 (2). Videre bestemmer § 4-3 at arbeidstagers ”integri-
tet” skal ivaretas. Kravene til arbeidstagers integritet illustreres godt ved vi-
deoovervåkingskjennelsen. Høyesteretts kjæremålsutvalg beviset fremmet, da 
videoovervåkingen representerte et ”vidtgående”,118 og ”alvorlig”119 ”integri-
tetsinngrep”. Det ble også uttalt at hensynet til arbeidstagers personlig integri-
tet kommer inn som et relevant hensyn ved tolkingen av loven.120 Kjennelsen 
innebærer at arbeidsgiver må ta hensyn til arbeidstagers personlige integritet 
når han eller hun bestemmer seg for å innføre kontrolltiltak.

I § 18-6 heter det at Arbeidstilsynet kan treffe de tiltak som er ”nødven-
dige” for gjennomføringen av loven, blant annet bestemmelsene i kapittel 4. 

115 Premiss 52
116 Melsom (2004) s. 182
117 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 145 og s. 314
118 Kjennelsen s. 620
119 Kjennelsen s. 623
120 Kjennelsen s. 620
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Arbeidstilsynet kan derfor stenge arbeidsplasser, dersom kontrolltiltakene 
innebærer at arbeidsmiljøet ikke lenger er ”fullt forsvarlig”, jf aml § 4-1. 

3.3 Prosessuelle vilkår – arbeidsmiljøloven § 9-2

3.3.1 ”Drøfting, informasjon og evaluering av kontrolltiltak” 

3.3.1.1 Innledning
Arbeidsmiljøloven § 9-2 har regler om drøftelse, informasjon og evaluering av 
kontrolltiltaket. Gjenstanden for drøftelsene er ”behov, utforming, gjennom-
føring og vesentlig endring av kontrolltiltak i virksomheten”, se 3.3.1.2.

Arbeidsmiljøloven av 1977 hadde ingen generelle bestemmelser om infor-
masjon og drøftelse, mens arbeidsmiljøloven nå har regler om ”informasjon 
og drøfting”, jf kapittel 8. Lovgiver har med dette vist at det i fremtiden skal 
være enda viktigere å ta med de tillitsvalgte på råd som gjelder viktige deler av 
virksomhetens drift. 

Det er ingen absolutte konsekvenser av brudd på drøftelsesplikten, regelen 
er en ordensforskrift. 121 Den endelige beslutningen er opp til arbeidsgiver hvor-
vidt arbeidsgiver ønsker å gjennomføre kontrolltiltaket, omfanget og lengden 
av tiltaket.122 Kontrolltiltaket blir derfor ikke ulovlig om § 9-2 ikke er fulgt. 

Innen den kollektive arbeidsretten er også drøftelses- og informasjons-
plikten fremtredende. For privat sektor, se for eksempel Hovedavtalen123 mel-
lom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon 
(NHO) kapittel IX, se 3.6.

Drøftelsene skal gjennomføres med ”arbeidstakernes tillitsvalgte”, jf § 9-2 
(1). Hvem som er ”tillitsvalgte” i lovens forstand blir ikke nærmere presisert i 
aml. Forarbeidene legger til grunn at det skal legges en vid forståelse av begrepet, 
og at det ikke er snakk om tillitsvalgte i tariffrettslig forstand.124 Dette innebærer 
at for eksempel et verneombud etter forholdene kan fungere som en tillitsvalgt.

121 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 314
122 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 147 og s. 314
123 Hovedavtalen 2006 – 2009 LO – NHO (Ha) 
124 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 147
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3.3.1.2 Drøftelse – aml § 9-2 (1)
Det er viktig å bemerke at plikten er drøftelsesplikt,125 ikke en forhandlings-
plikt. Kjernen i regelen er at de ansatte skal taes med på råd, og at det fakta-
grunnlag beslutningene fattes på, skal være mest mulig riktig.

Lovteksten benytter begrepet ”så tidlig som mulig”. Dette innebærer at det 
må foretas en konkret og skjønnsmessig vurdering. Forarbeidene legger vekt 
på at det først og fremst må være holdt drøftelser før kontrolltiltaket iverkset-
tes. Fristen må ikke være så kort at de ansatte eller deres tillitsvalgte ikke har 
mulighet til å komme med sine innspill. Det er altså en reell drøftelsesplikt. De 
bør få anledning til å øve innfl ytelse på beslutningen. Det er derfor et krav om 
at drøftelsene må skje så tidlig at det er mulig å ta med innspillene fra arbeid-
stagerne i virksomhetens beslutningsgrunnlag.126

Hva som skal være temaet for drøftelsene sier ikke loven noe om. 
Forarbeidene forutsetter at systemene for kontroll og overvåking skal diskute-
res. Det er ikke slik at konkret kontroll av e-post skal drøftes, men tiltaket som 
sådan forutsettes å ha vært drøftet tidligere.127 

Det fi nnes visse unntak fra drøftelsesplikten, så som innføring av tradisjo-
nelle kontrolltiltak i bedriften, slik som for eksempel adgangskontroll.128 

3.3.1.3 Informasjon – aml § 9-2 (2) 
De berørte arbeidstagerne skal informeres om kontrolltiltaket. Forarbeidene 
påpeker at informasjonsplikten gjelder uavhengig av om det er tillitsvalgte i 
virksomheten.129 Bestemmelsen angir minimumsinformasjonen arbeidstagerne 
har krav på å få. Loven påbyr at informasjonen skal gis ”før tiltaket iverk-
settes”. Her er regelen strengere enn drøftelsesregelen i bestemmelsens første 
ledd, hvor arbeidsgiver kun ”så tidlig som mulig” skal drøfte kontrolltiltaket 
med de tillitsvalgte. Begrunnelsen antas å være at arbeidstagerne alltid har 
krav på informasjon om arbeidssituasjonen.

Det skal gis informasjon om:
Bokstav a) ”Formålet”: Informasjonsplikten omfatter hvorfor kontrolltiltaket 

skal innføres, og hva kontrolltiltaket skal brukes til. 

125 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 147
126 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 147
127 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 148 og s. 314
128 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 145
129 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 147
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Bokstav b) ”praktiske konsekvenser, og hvordan kontrolltiltaket skal gjen-
nomføres”: Forarbeidene forutsetter at denne bestemmelsen vil ha særlig 
betydning og bemerker:130 Det skal informeres om det er eksterne kontrol-
lører som benyttes til gjennomføringen av kontrolltiltaket. Dette kan ty-
pisk være om kontrollen av e-post skal gjennomføres ved hjelp av et da-
tarekonstruksjonsfi rma. Hvor kontrolltiltaket skal plasseres må det også 
informeres om, og hvordan tiltaket fungerer. Eksempel kan være at bedrif-
ten informerer om at de søker igjennom alle e-posters ”emne”-linjer, og 
sjekker de e-postene som har relevans for bedriften. Videre skal undersø-
kelsesmetodene informeres om, og hva resultatet av e-postkontrollen var. 
Endelig skal de ansatte også få informasjon om hva slags kvalitetssjekk 
kontrollen skal utsettes for. Hva gjelder de ”praktiske konsekvensene”, er 
det særlig aktuelt i de tilfellene hvor bedriften mistenker misligheter, eller 
ulovlige handlinger. Da skal bedriften informere om hva oppdagede brudd 
på enten lov eller arbeidsavtale kan få for personalmessige eller straffe-
rettslige konsekvenser.

Bokstav c) ”antatt varighet”: De ansatte skal endelig få informasjon om hvor 
lenge kontrolltiltaket skal pågå i bedriften.

Personopplysningsloven §§ 19 og 20 har utfyllende bestemmelser om informa-
sjonsplikt der arbeidstager får sine personopplysninger behandlet. Disse sup-
plerer informasjonsregelen i § 9-2. 

3.3.1.4 Evaluering – aml § 9-2 (3)
Partene skal ”jevnlig” evaluere behovet for kontrolltiltaket. Regelen skal sikre 
at de behov som opprinnelig begrunnet kontrolltiltakene fortsatt er tilstede. Her 
er det viktig å merke seg at vilkårene i § 9-1 vedvarende må være tilfredsstilt.

Loven sier ingenting om hva som legges i uttrykket ”jevnlig”. Forarbeidene 
nevner heller ingen spesiell frist for hvor hyppig evalueringen skal foretas. LO 
ønsket en spesifi kk regel om når evalueringen senest skal skje,131 men dette ble 
ikke fulgt opp av departementet.132 Det er antatt at dette skal taes opp og avtales 
i drøftelsene med de tillitsvalgte. Dette er således noe partene må bli enige om.

130 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 147
131 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 140 og s. 141
132 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 148
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3.3.1.5 Uenighet om gjennomføringen? 
Om arbeidstagerne eller noen av deres representanter er uenige i arbeidsgi-
vers vurdering av kontrolltiltakets lovlighet kan de protokollføre sin uenighet. 
Denne kan ha betydning dersom saken får et rettslig etterspill.

3.4 Uenighet om innføring av kontrolltiltaket

Dersom det er uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstager om etablering 
og gjennomføring av kontrolltiltak, har arbeidstagerne anledning til å nekte 
deltagelse i kontrolltiltaket? 

Hverken arbeidsmiljøloven eller personopplysningsloven regulerer de 
tilfellene der arbeidstagerne mener at arbeidsgiver ikke kan pålegge dem 
kontrolltiltaket. 

Forarbeidene er likevel klare: Utgangspunktet er at arbeidstagerne må av-
fi nne seg med kontrolltiltaket inntil saken er rettslig avklart.133 Dette er et 
utslag av resignasjonsplikten. Uttrykket stammer opprinnelig fra tariffretten, 
men kan ha overføringsverdi til den individuelle arbeidsrett, da den beskriver 
situasjonen på en dekkende måte. Begrunnelsene for plikten er fl ere: Det ville 
være svært vanskelig for arbeidsgiver om de ansatte kan utsette et kontroll-
tiltak til arbeidsgiver har ført saken for domstolene. Arbeidstagerne må også 
innenfor visse grenser rette seg etter arbeidsgivers beslutning hva gjelder orga-
niseringen av arbeidsplassen, jf 2.1

Det fi nnes likevel fl ere unntak fra dette utgangspunktet: I de tilfeller der det 
er ”åpenbart” at kontrolltiltaket er ulovlig, eller der det er snakk om et ”særlig 
inngripende kontrolltiltak”. Det siste unntaket kan være i de situasjoner hvor 
arbeidsgiver ikke har noen ”rimelig eller saklig grunn” for å avvente iverkset-
telse av kontrolltiltaket til saken er rettslig avgjort. 134 Resignasjonsplikten kan 
også utrykkes som arbeidstagers midlertidige lydighetsplikt.135

3.5 Oversikt over tariffretten

I utgangspunktet gjelder tariffretten kun forhold mellom partene som har inn-
gått avtalen. Arbeidstagerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene inn-
går avtaler seg i mellom som regulerer ulike deler av arbeidsforholdet. Dersom 

133 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 144
134 Eksemplene er hentet fra Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 144
135 Jakhelln 2006 s. 410
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tvist oppstår angående tolkingen av disse avtalene, kan Arbeidsretten avsi dom 
om tolkingen av dem, jf arbeidstvistloven136 § 7 nr. 2.

Arbeidsgivers adgang til kontrolltiltak er regulert fl ere steder i ulike 
Hovedavtaler. Tariffavtale defi neres i arbtvl § 1 nr. 8 som en avtale mellom 
”fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og 
lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold”.

Hovedavtalen mellom LO og NHO er en av de mest sentrale. Andre avtaler 
mellom fagorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene har også bestem-
melser om kontrolltiltak. Disse avtalene samsvarer for det meste med rett-
stilstanden Hovedavtalen mellom LO og NHO etablerer.137 Det skal derfor 
redegjøres for rettstilstanden etter Hovedavtalen.

I Hovedavtalens kapittel IX om ”Informasjon, samarbeid og medbestem-
melse” fastsetter § 9-13 nr. 2 at ”behov, utforming og innføring” av kontroll-
tiltak skal drøftes i virksomheten. Videre skal disse kontrolltiltakene jevnlig 
evalueres, jf tredje ledd. Avtalen gjelder som utgangspunkt for alle former for 
kontrolltiltak.138 Det vises til personopplysningsloven, samt tilleggsavtale V, 
”Avtale om kontrolltiltak i bedriften”. I tilleggsavtalen er adgangen til kon-
trolltiltak regulert nærmere.

Tilleggsavtale V kapittel 1 nevner ulike grunnlag for kontrolltiltak: ”tekno-
logiske, økonomiske, sikkerhets- og helsemessige omstendigheter, samt andre 
sosiale og organisatoriske forhold i bedriften”. Det er etter dette klart at til-
leggsavtalen åpner for et vidt spekter av kontrollformål og kontrolltiltak.

Et viktig hensyn i tariffretten er at de ansatte skal behandles likt. Dette 
betyr at alle ansatte innenfor en gitt gruppe skal likestilles i forhold til det 
kontrolltiltak som skal gjennomføres. Hensynet kommer til utrykk i tilleggs-
avtalens kapittel 2. 

I kapittel 3 statueres drøftelseskravet, mens kapittel 4 regulerer informa-
sjonstilgangen for de ansatte. Hovedavtalen har i kapitlene 5 – 7 regler om innfø-
ring og gjennomføring. Tilsvarende regler fi nner vi ikke i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsretten (ARD) har ved fl ere anledninger tatt stilling til reglene om 
kontrolltiltak i arbeidsforhold, og har vært med å utvikle reglene. Domstolen 
har bygget på allmenne prinsipper om vern av personlig integritet og utviklet 
et ulovfestet personvern.139 ARD har så vidt vites ikke tatt stilling til kontroll 
av ansattes e-post. 

Som eksempel kan nevnes ARD 1951 s. 201. Saken gjaldt kontroll ved en 
bryggeribedrift. Alle som forlot bryggeriet, måtte trykke på en knapp. Lyste 
knappen rødt, måtte de underkaste seg veskekontroll. Kontrollsubjektene ble 

136 Lov om arbeidstvister, 5. mai 1927 nr. 1 (arbtvl)
137 NOU 2004: 5 s. 419
138 NOU 2004: 5 s. 419
139 NOU 2004: 5 s. 415
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altså plukket tilfeldig ut. Elektromontørene nektet å delta i denne kontrol-
len. Arbeidsretten foretok en avveining mellom arbeidsgivers behov for iverk-
settelse av tiltaket, og behovet for beskyttelse av arbeidstagernes personlige 
integritet. Retten fant det først og fremst ”urimelig” at montørene nektet å 
underkaste seg en slik kontroll. Montørene er avhengig av tillit for å utføre sitt 
arbeid, både i ”forretningslokaler og i private hjem”. Formålet med person-
kontrollen var altså viktig. Retten mente videre at montørene ikke hadde noen 
”grunn til å føle seg krenket ved en slik kontroll”.140 

En dom som illustrerer både saklighet – og forholdsmessighetsprinsippet 
er ARD 1978 s. 110. Arbeidsgiver påberopte styringsretten som grunnlag 
for kontroll av de ansattes kjøretøyer. ARD slo fast at domstolen ved fl ere 
anledninger hadde kommet frem til at arbeidsgiver har en ”tariffrettslig ad-
gang” til å iverksette kontrolltiltak av forskjellig karakter. Angående saklig-
hetskravet uttaler domstolen at det må være et ”saklig behov” for tiltaket, 
og at det ikke måtte praktiseres ”vilkårlig”.141 Med vilkårlig la domstolen til 
grunn at arbeidsgiver måtte ha en reell begrunnelse om noen av arbeidstagerne 
skulle behandles ulikt. Arbeidsretten foretok en forholdsmessighetsvurdering 
mellom kontrolltiltaket og de ulemper arbeidstagerne ble påført ved tiltaket. 
Retten kom til at kontrolltiltaket var lovlig, da tiltaket hverken var ”åpenbart 
grunnløst eller motivert av utenforliggende hensyn”. Tiltaket påførte heller 
ikke arbeidstagerne ulemper av en slik størrelse at tiltaket kunne være ”ta-
riffrettslig angripelig”.142 Vurderingstemaene er strengere enn etter gjeldende 
rett. Dommen falt i en periode hvor reglene om kontrolltiltak ble utviklet. 

I forhold til den individuelle delen synes det som om reglene om kontrolltil-
tak i den kollektive arbeidsretten i stor grad tilsvarer reglene etter arbeidsmil-
jøloven. Kravene til saklighet og forholdsmessighet er felles vilkår etter både 
Hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. I tillegg har de noenlunde de samme re-
glene om drøftelse og informasjon. Likevel avviker Hovedavtalen i forhold til 
aml noe, i de prosessuelle kravene i kapitlene 5 – 7. 

Dersom Hovedavtalens regler ikke følges før et kontrolltiltak iverksettes, 
kan ARD kjenne det tariffstridig. Kontrolltiltakene kan derfor ikke innføres 
om ikke informasjons- og drøftelsesplikten jf Ha § 9 kapittel 2 er ”loyalt et-
terlevet”.143 Her avviker reglene i forhold til amls regler om drøftelse, her er 
jo nettopp reglen en ordensforskrift, hvor endelig beslutning om kontrolltiltak 
tilligger arbeidsgiver. 

140 Dommen s. 207 og s. 208
141 Dommen s. 114
142 Dommen s. 115
143 ARD 1978 s. 110 på s. 114
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Det kan derfor konstateres at Hovedavtalens primære rettslige funk-
sjon vil være regulering av de prosessuelle kravene til gjennomføringen av 
kontrolltiltaket.144 

3.6 Nordisk rett

Hvilke rettskildefaktorer kan utledes fra nordisk rett, som er med på avklare 
gjeldende norsk rett? 

Avklaring av nordisk rett er relevant, da forarbeidene uttaler at utenland-
ske rettsavgjørelser, ”særlig svenske og danske domstolers” praksis vil kunne 
ha relevans i forhold til norske domstolers tolking av lovligheten av kontroll-
tiltak.145 Det skal derfor interessant gis et overblikk av svensk og dansk rett-
stilstand på området. Finland har vedtatt en egen lov om integritetsvern i ar-
beidslivet, og den skal kort omtales.146

Finland, Danmark, Sverige og Norge har generelle lover som implemen-
terer personverndirektivet. Sverige har Personuppgiftslagen,147 men foreslo i 
Integritetsutredningen en ”egen lag om skydd för personlig integritet i arbetsli-
vet”.148 Den fi nske loven om integritet i arbeidslivet ble særlig vektlagt i lovfor-
arbeidene.149 Forslaget til ny lov er ikke vedtatt. Danmark regulerer forholdet i 
persondataloven, 150 som ligner på den norske personopplysningsloven. Hverken 
Danmark eller Sverige har regulert adgangen til innsyn i ansattes e-post særskilt. 
Den fi nske loven har egne bestemmelser om innsyn og kontroll av e-post.

Også i de nordiske landene taes utgangspunktet i arbeidsgivers styringsrett. 
Det antas også at styringsretten begrenses av hensynet til arbeidstagernes per-
sonlige integritet. Det er altså avveiningen mellom arbeidsgivers og arbeidsta-
gers interesser som står i sentrum. 

De forskjellige nordiske lovene har forskjelling rekkevidde, men felles er at 
ingen totalregulerer vilkårene for arbeidsgivers kontrolltiltak. Alle legger opp 
til skjønnsmessige vurderinger.

Rettspraksis for de tre landene har utviklet visse grunnleggende kriterier, som 
er de samme som norsk rett vektlegger. Det er to grunnleggende fellestrekk som 
er fremtredende, kravene til saklighet og forholdsmessighet. Saklighetskravet 

144 NOU 2004: 5 s. 419
145 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 144
146 Lag om integritetsskydd i arbetslivet av 13. august 2004/759
147 Personuppgiftslag av 29. april 1998:204
148 SOU 2002: 18 s. 15
149 SOU 2002: 18 s. 331, som viser til den eldre fi nske Lag om integritetsskydd i arbetslivet av 8. 

juni 2001: 477 (opphevet)
150 Lov om behandling av personopplysninger af 31. maj 2000 nr. 429
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innebærer at arbeidsgiver må ha saklig grunn i virksomheten og i kontrolltilta-
ket som sådan, for å etablere kontrolltiltaket. Forholdsmessighetskravet veier 
arbeidsgivers interesse i kontrolltiltaket mot arbeidstagers krav på personvern. 
Også her må avveiningen gå i arbeidsgivers favør, for at kontrolltiltaket skal 
være lovlig. Det må være samsvar mellom mål og middel.151

3.7 Europeiske Menneskerettighets Konvensjon artikkel 8 og FN-
konvensjonen om Sosiale og Politiske rettigheter artikkel 17
EMK art. 8 (1) slår fast at enhver har rett til ”respekt” for blant annet sitt ”pri-
vatliv” og ”korrespondanse”. Bestemmelsens andre ledd slår fast at inngrep i 
denne rettigheten kun kan skje dersom ”lov” tillater det, inngrepet søker noen 
av de oppstilte formål i bestemmelsen og inngrepet er ”nødvendig” i et demo-
kratisk samfunn. Forarbeidene uttaler at EMK art. 8 er en ”tolkingsfaktor” i 
forhold til personopplysningsloven.152 

SP-konvensjonen beskytter også den personlige integriteten, jf art. 17. 
Formuleringen er noe annerledes, men kjernen er det samme som i EMK art. 
8. Ingen må utsettes for ”vilkårlige eller ulovlige inngrep” i privatliv eller kor-
respondanse. Bestemmelsens andre ledd påbyr at enhver skal ha rett til beskyt-
telse i lov mot slike inngrep.

Etter menneskerettsloven § 2 er begge konvensjonene norsk rett.
EMD har så vidt vites ikke tatt stilling til e-post kontroll konkret. Domstolen 

har likevel ved fl ere anledninger slått fast arbeidstagers rett til personvern.
I saken Niemietz vs Tyskland hadde tyske myndigheter gjennomsøkt kon-

torene til advokat Niemietz for å fi nne identiteten til en av advokatens klienter. 
EMD fant at gjennomsøkingen var et inngrep i privatliv og hjem, på tross av 
at det i denne saken var tale om profesjonelle forhold. Domstolen uttalte at 
det ikke er nødvendig med en uttømmende beskrivelse av hva som ligger i 
”privatliv”. Det holder å peke på at om en ikke er vernet på jobben, vil store 
deler av vernet etter art. 8 ekskluderes. Begrunnelsen var at en av de største 
mulighetene man har til å utvikle personlige forhold, er i forbindelse med job-
ben. Det legges videre vekt på at grensen mellom jobb og privatliv utviskes i 
større grad, og at skillet kan være vanskelig å trekke.153 Myndighetene sjekket 
også igjennom fl ere arkivskuffer og hyller på Niemietz’ kontor og dermed kon-
stateres brudd på art. 8 (1) jf ”korrespondanse”. Dette er i samsvar med EMKs 
formål. Å inkludere det profesjonelle liv i art. 8 vil være i samsvar med det 

151 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 136
152 NOU 2004: 5 s. 408
153 Para. 29
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overordnede formål med artikkelen, nemlig å beskytte individet mot vilkårlig 
inngrep fra myndighetene.154

EMD undersøkte om inngrepet likevel kan være lovlig under henvisning 
til art. 8 (2). Inngrepet hadde lovhjemmel og legitimt formål, men EMD kom 
til at inngrepet ikke var ”nødvendig i et demokratisk samfunn”. Domstolen 
mente at det ikke var forholdsmessighet mellom mål og middel, jf ”not pro-
portionate to those aims”. Uttalelsen viser at forholdsmessighetsvurderingen 
er en viktig vurdering også i forhold til menneskerettighetene. I vurderingen 
la domstolen særlig vekt på at ransakelsespapirene statuerte et særlig bredt 
ransaskelsesområde. Videre kritiseres fremgangsmåten ved at ransakelsen ikke 
fulgte ”any special procedural safeguards”, for eksempel tilstedeværelsen av en 
”independent observer”.155 EMD peket her på viktigheten av tilstedeværelsen 
av en nøytral person. Domstolen antar at integritetskrenkelsen var mindre om 
en uavhengig observatør er tilstede. Denne personen kunne ha dokumentert 
hva det søkes i, men også hvilke e-poster som ble åpnet. Resultatet i saken var 
at Niemietz fi kk medhold, og Tyskland ble dømt for brudd på EMK art. 8.

I saken Halford vs. United Kingdom jobbet Halford som visepolitimester 
i Merseyside politidistrikt. Hun søkte gjentatte ganger om jobben som politi-
mester, men fi kk ikke stillingen. Hun tok ut søksmål på grunnlag av kjønns-
diskriminering. Myndighetene ønsket bevis i den pågående kjønnsdiskrimine-
ringssaken, og avlyttet jobbtelefonen hennes. Spørsmålet var om hun hadde et 
berettiget krav til personvern på arbeidsplassen. Domstolen fastslo at samtaler 
fra arbeidsplassen omfattes av rettigheten til privatliv og korrespondanse.156 

Det ble også lagt stor vekt på at hun ikke hadde fått noe ”warning” (advar-
sel, min anm.) om at telefonsamtalene hennes kunne være gjenstand for avlyt-
ting.157 De mente derfor at hun hadde en ”reasonable expectation of privacy 
for such calls” (berettiget forventning om personvern for private samtaler, min 
anm.). Dette ble begrunnet med at hun hadde en egen telefon til private sam-
taler, og fått tillatelse til å benytte jobbens telefon til den pågående kjønns-
diskrimineringssaken. Saken viser relevansen av forventningen til personvern, 
og viktigheten av at denne forventningen er berettiget. Domstolen konstaterte 
at det forelå inngrep, og da dette inngrepet ikke var i samsvar med loven, ble 
England dømt for krenkelse av art. 8.

Hva har dommene å si for norske forhold?
Dommene fastslår at retten til personvern også gjelder på arbeidsplassen. 

EMD fortolker EMK som er en del av norsk rett, jf menskrl § 2. Norske 

154 Para. 31
155 Para. 37
156 Para. 44
157 Para. 45
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domstoler må derfor ta hensyn til de momenter som vektlegges internasjonal 
rett ved anvendelsen av kontrolltiltak overfor arbeidstager.

3.8 Rettsavgjørelser om e-postkontroll

3.8.1 RG 1993 s. 77 Personvern på arbeidsplassen 
Memorex-dommen ble avsagt av Asker og Bærum herredsrett.

A var sagt opp som systemkonsulent. Han oppdaget under oppsigelsespe-
rioden at administrerende direktør hadde vært inne på hans private brukerom-
råde i bedriftens databaserte postsystem. A skrev et fi ktivt brev til konsernle-
delsen, hvor han uttalte seg svært kritisk om sin sjef, C. Brevet ble ikke sendt. 
Da virksomheten kontrollerte As e-post konto, ble brevet funnet. Kritikken av 
C medførte As avskjed. A mente avskjeden var urettmessig.

Dommen er betraktet som den første norske rettsavgjørelse som legger til 
grunn at man har en ulovfestet rett til personvern på arbeidsplassen. I norsk 
rett har avgjørelser fra underrettsdomstoler normalt begrenset rettskildemessig 
verdi. Dommen må likevel holdes opp mot den sparsommelig rettspraksis på 
området, og skal derfor analyseres.

Herredsretten tok som utgangspunkt at virksomheten må ha adgang til 
”bedriftsinformasjon” som fi nnes på de ansattes ”åpne (dvs ikke private, min 
anm.) brukerområder”.158 Virksomheten må også som ”utgangspunkt” ha an-
ledning til å gå inn på den ansattes private brukerområde, dersom gitte forut-
setninger er tilstede. Det kan være fastsatt ”regler eller instruks” om dette, de 
ansatte er gjort ”alminnelig kjent” med disse reglene, eller de ansatte har gitt 
samtykke.159 Ingen av vilkårene var oppfylt i denne saken. 

Herredsretten slo fast at det ”ulovfestede personvern” tilsa at A hadde krav 
på beskyttelse av privat informasjon. Det kunne derfor ikke aksepteres at be-
driften leste As private e-post, da dette innebar et ”inngrep i den personlige 
integritet”.160 Avskjeden ble derfor ansett for urettmessig.

3.8.1.1 Dommens betydning for rettsområdet
Dommen drøfter betydningen av personvern på arbeidsplassen på et prinsipi-
elt grunnlag. Den peker også på viktigheten av informasjon til de ansatte. 

158 Under rettens begrunnelse, punkt I, 9. avsnitt.
159 Under rettens begrunnelse, punkt I, 10. avsnitt
160 Under rettens begrunnelse, punkt I, 15. avsnitt
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3.8.2 Rt. 2002 s. 1500 Fremleggelse av e-post som bevis

3.8.2.1 Saksforhold og presentasjon
Virksomheten avskjediget arbeidstager (A) fordi de mente han hadde ”forsøkt 
å bygge opp en konkurrerende virksomhet i Norge, i samarbeid med og i regi 
av bedriften Z AB”.161 Bedriften hevdet å ha funnet bevis for dette da de sjek-
ket As e-post.

Spørsmålet var om disse e-postene kunne fremlegges i den pågående av-
skjedssaken, uten As samtykke. Lagmannsretten kom til at dette kunne 
fremlegges,162 og A påkjærte avgjørelsen til Høyesteretts Kjæremålsutvalg. 
Kjæremålsutvalget forkastet kjæremålet fra A, og tillot fremleggelse av de 
”virksomhetsrelaterte” e-postene. 

Kjæremålsutvalget uttaler at om personopplysningsloven kommer til anven-
delse, må ”e-post meldingene kunne karakteriseres som personopplysninger i 
lovens forstand.” Utvalget kom i saken ”her” til at e-postene inneholdt ”opplys-
ninger som omfattes av personopplysningsloven”.163 Personopplysningsloven 
ble derfor lagt til grunn for avgjørelsen.

3.8.2.2 Hva kan utledes av kjennelsen?
Borgarting lagmannsrett kom til at arbeidsgiver har rett til innsyn i ”virksom-
hetsrelaterte” e-poster, i tolkingen av personopplysningsloven § 8 bokstav f). 
Skillet mellom privat og virksomhetsrelatert e-post fremgår ikke av noen av de 
sentrale lovene på området – hverken arbeidsmiljøloven fra 1977 eller 2005, 
eller personopplysningsloven eller dens forgjenger, personregisterloven. 

Lagmannsretten legger til grunn at det er ”innholdet” i meldingene som 
må være det sentrale moment i vurderingen av om e-postene er ”private eller 
virksomhetsrelaterte”.164 

Saken reiser i hovedsak to spørsmål:
1) Hvordan fi nne ut hva ”innholdet” i e-posten er?
2) Hvordan skille mellom ”virksomhetsrelatert og privat e-post”?

Ad 1) Problemet oppstår der arbeidsgiver er usikker på hva som er privat og 
virksomhetsrelatert e-post. Om arbeidsgiver ikke har mulighet til å spørre ar-
beidstager, har arbeidsgiver én mulighet til å fi nne ut e-postens innhold. Det er 
å åpne e-posten, og dermed har arbeidsgiver foretatt innsyn. Kjæremålsutvalget 

161 Kjennelsen s. 1501 
162 LB-2002-2299 K/04
163 Kjennelsen s. 1502 og s. 1503
164 Under lagmannsrettens begrunnelse, punkt 7
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viser ikke til setningen fra lagmannsrettens begrunnelse, men problemstillin-
gen blir den samme: hvordan fi nne ut hva slags innhold e-posten har? 

Ad 2) Hva ligger i skillet ”privat og virksomhetsrelatert e-post”? Skillet kan 
være vanskelig å trekke i praksis. Grensen for hva som er virksomhetsrelatert 
er gjort vid i lagmannsrettens begrunnelse; meldingene inneholdt ”aktiviteter, 
spørsmål, planer o.l. som på en eller annen måte har forbindelse med den type 
virksomhet X står for, eller er interessert i”165, og kunne derfor ikke ansees å 
være private. En virksomhet kan være ”interessert” i mye. Dette gir arbeidsgi-
ver et bredt nedslagsfelt. Uttrykket egner seg ikke særlig godt til å avklare hva 
arbeidsgiver kan og ikke kan gjøre. 

Avgjørelsen ble stadfestet av Høyesteretts kjæremålsutvalg, som fant at lag-
mannsrettens lovanvendelse av personopplysningsloven § 8 bokstav f) ”ikke 
hviler på en uriktig lovtolking”.166 

Forarbeidene tolker begrepet virksomhetsrelatert e-post slik at e-posten 
kan knyttes til arbeidstagers posisjon som ansatt og til vedkommendes ar-
beids- og ansvarsområde.167 Eksempler på dette kan være saksdokumenter, 
vare- og reisebestillinger, reklamasjoner og lignende. 

Privat e-post vil i følge forarbeidene knytte seg til arbeidstager som privat-
person.168 Det må også vurderes hvem som har sendt e-posten, og hva som står 
i ”emne”-linjen til e-posten. Eksempler på hva som ansees som private doku-
menter kan være bursdagshilsner, fagforeningsaktiviteter osv. 

Høyesteretts kjæremålsutvalg viser ”for øvrig” til Datatilsynets hjemme-
side.169 Under overskriften ”Kan arbeidsgiveren lese e-posten min?” hentet 
fra tilsynets hjemmeside, fremkommer skillet mellom ”virksomhetsrelatert” 
og ”privat” e-post. Datatilsynet har som nevnt ikke forskriftskompetanse. 
Utvalget knytter ingen kommentarer til uttalelsene, og problematiserer heller 
ikke hva slags rettskildemessig status disse har. 

3.8.2.3 Kjennelsens betydning for rettsområdet
Avgjørelsen er av prosessuell art. Spørsmålet var hvorvidt e-postene kunne 
fremlegges som bevis i en pågående avskjedssak. 

Det viktige i denne saken, var interesseavveiningen mellom hensynet til 
resultatets riktighet, og om e-postene var fremskaffet ”i strid med personopp-
lysningsloven” eller på ”utilbørlig” måte.170 I denne avgjørelsen kom retten 

165 Sitert i kjennelsen fra Høyesteretts Kjæremålsutvalg s. 1503
166 Kjennelsen s. 1504
167 NOU 2004: 5 s. 438
168 NOU 2004: 5 s. 438
169 Kjennelsen s. 1503
170 Kjennelsen s. 1503
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til at hensynet til resultatets riktighet veide tyngst. Spørsmålet om skillet mel-
lom virksomhetsrelaterte og private e-poster ble derfor ikke behandlet i sin 
fulle bredde. Høyesterett sa seg kun enig i lagmannsrettens lovtolking i saken. 
Rettstilstanden er derfor ikke avklart.

Grensen mellom privat og virksomhetsrelatert e-post kan være vanskelig å 
trekke. Det er for eksempel ikke gitt hvordan e-post mellom to arbeidskolleger 
skal klassifi seres. Kan det hevdes at arbeidsgiver kan ha ”interesse” i denne 
korrespondansen?171 Dersom de kun kommuniserer om private gjøremål, vil 
ikke arbeidsgiver nødvendigvis ha innsynsrett. 

Betydningen av en uavhengig observatør og hva slags informasjon A fi kk i 
forkant av  e-postkontrollen ble heller ikke drøftet av kjæremålsutvalget. Dette 
er momenter internasjonal rett oppstiller som viktige i saklighet- og forholdsmes-
sighetsvurderingen, jf 3.7. Dette kan bidra til å svekke kjennelsens betydning.

Momentene over taler for at avgjørelsen kan ha noe begrenset vekt, inntil 
kontroll av e-post kommer opp for Høyesterett og behandles i sin fulle bredde.

171 Jf s. 1503 i avgjørelsen, hva en arbeidsgiver kan være ”interessert i” 



4 PERSONOPPLYSNINGSLOVEN

4.1 Innledning

I kapittel 3 er det redegjort for adgangen til kontroll av ansattes e-post. Dersom 
innsynet i e-post medfører at personopplysninger behandles, kommer person-
opplysningsloven også til anvendelse, i tillegg til arbeidsmiljøloven. Dette føl-
ger av arbeidsmiljøloven § 9-1 (2) og forutsettes også av departementet.172 Det 
er jo ikke slik at alle kontrolltiltak medfører behandling av personopplysnin-
ger. Det må vurderes konkret om personopplysninger behandles. 

Personopplysningsloven § 2 nr. 2 defi nerer hva som ligger i begrepet ”be-
handling”, det er ”enhver bruk av opplysninger”. Bestemmelsen nevner videre 
eksempler på hva som er bruk: ”innsamling, registrering, sammenstilling, lag-
ring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter”.

Høyesteretts kjæremålsutvalg kom i Rt. 2002 s. 1500 til at innsyn i e-pos-
tene må anses som personopplysninger i denne saken.173 Dette ble basert på 
e-postenes innhold. 

Pol § 2 nr. 1 defi nerer personopplysninger som ”opplysninger og vurderin-
ger som kan knyttes til en enkeltperson”.

Europarådskonvensjon om personvern er ratifi sert av Norge.174 EUs per-
sonverndirektiv bygger på denne konvensjonen, og personopplysningsloven 
bygger igjen på direktivet.175 I fortalen til personverndirektivet understrekes 
det at loven som implementerer direktivet må tolkes i samsvar med EMK art. 
8. Hverken pol eller personopplysningsforskriften har konkrete bestemmelser 
om kontroll av ansattes e-post. Det er derfor pols alminnelige regler som må 
legges til grunn for analysen av gjeldende rett.

For at behandlingen av e-postene skal være lovlig, må pol § 11 (grunnkra-
vet) og § 8 (vilkår) være oppfylt.

172 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 148
173 Kjennelsen s. 1502 og s. 1503
174 Europarådskonvensjon av 28. januar 1981 nr. 108 om personvern i forbindelse med elektronisk 

databehandling av personopplysinger. (Personvernkonvensjonen), se NOU 2004: 5 på s. 408
175 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 136
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4.1.1 Grunnleggende terminologi 
Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer ”formålet” med behand-
lingen og hvilke virkemidler (”hjelpemidler”) som skal benyttes, jf § 2 nr 4. I 
arbeidsrettslig terminologi vil en behandlingsansvarlig ofte være arbeidsgiver, 
eller en annen person i ledende stilling i bedriften. I det følgende vil derfor ar-
beidsgiver være synonymt med ”behandlingsansvarlig” i pols forstand. Altså 
at arbeidsgiver er pliktsubjekt etter loven. 

Den arbeidstager som får sine e-poster registrert og lagret ved e-postkon-
troll, vil få status som ”registrert” i pols forstand, jf § 2 nr 6. Her er vilkåret 
at en ”personopplysning” kan knyttes til arbeidstager. For enkelthets skyld vil 
derfor arbeidstager i det følgende benyttes der loven omtaler ”registrerte”.

4.2 Vilkår

4.2.1 Grunnkrav for behandling av personopplysninger – 
personopplysningsloven § 11

Pol § 11 bestemmer grunnkravene til enhver behandling av personopplysnin-
ger. Bestemmelsen stiller krav til gjennomføringen av selve behandlingen.176 
Behandlingen skal være formålsorientert, lovlig og foregå i åpenhet. I tillegg 
skal opplysningene som behandles ha riktig kvalitet og sikres for å oppnå til-
strekkelig informasjonssikkerhet. Sikkerhetskravene blir utdypet i forskriften 
til personopplysningsloven, i kapittel 2. 

De forskjellige reglene i pol § 11 må sees i sammenheng, da reglene utfyller 
hverandre.

Etter personopplysningsloven § 11 (1) bokstav a) må arbeidsgiver sikre seg 
at det foreligger et tilstrekkelig behandlingsgrunnlag i personopplysningslovens 
§§ 8 og 9. Disse behandlingsgrunnlagene må alltid være oppfylt for at enhver 
behandling av personopplysninger skal være tillatt. Dersom sensitive personopp-
lysninger skal behandles, må i tillegg et av alternativene i pol § 9 være oppfylt.

Etter pol § 11 bokstav b) kan personopplysningene bare benyttes til ”for-
mål” som er ”saklig begrunnet” i arbeidsgivers virksomhet. Saklighetskravet 
går altså igjen i personvernretten, jf. pkt 2.1 Kravet er todelt: Formålet må 
være uttrykkelig angitt, men også saklig begrunnet i arbeidsgivers virksom-
het. Departementet påpeker at kravene til uttrykkelig og saklige formål gjelder 

176 Johansen (2001) s. 115
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både når personopplysningene samles inn om arbeidstager, men også når opp-
lysningene samles inn fra andre kilder.177

Kravet til ”utrykkelig angitte formål” gir anvisning på en viss grad av spesi-
fi sering. Forarbeidene fremhever at formålsbeskrivelsene må være mer presise 
enn de formålsangivelsene som fremgår av §§ 8 og 9. Det kreves altså et visst 
”presisjonsnivå”.178 Dette henger blant annet sammen med regelen i bokstav 
c) som angir at ”senere” behandling av personopplysningene ikke kan skje om 
formålet med behandlingen er ”uforenlig” med det opprinnelige formålet. Da 
er det viktig at formålet er presist angitt, slik at det lettere kan vurderes om den 
etterfølgende behandling er ”uforenlig” med den opprinnelige behandlingen. 
Forbudet mot uforenlig behandling kan fravikes ved arbeidstagers samtykke. 

Presisering av formålet har også sammenheng med arbeidstagers samtykke 
til behandling av personopplysninger. Om samtykket skal være gyldig, må ar-
beidstager vite hva han eller hun samtykker til. Se pkt 4.2.2 om samtykke.

Det blir videre vektlagt at arbeidsgiver må gi informasjon om formålet før 
behandlingen begynner.179 Informasjonen må være tilstrekkelig konkret og 
avgrenset slik at det skapes åpenhet og klarhet rundt hva behandlingen skal 
brukes til. Endelig bemerker departementet helt generelt at jo større fare be-
handlingen medfører mot den ansattes personvern, jo mer presist må formålet 
være defi nert. Begrunnelsen er prinsippet om at den registrerte skal kunne 
gjøre sine rettigheter gjeldende.180

Kvalitetskravet innebærer at det kun er opplysninger knyttet til formålet som 
kan behandles. De skal være ”tilstrekkelige og relevante” for behandlingen, samt 
være ”korrekte og oppdaterte” jf § 11 (1) bokstavene d) og e). Kravet til åpen-
het innebærer at arbeidstager må kunne gjøre seg kjent med hvilke opplysninger 
arbeidsgiver sitter på, i tillegg til informasjon om behandling av opplysningene. 
Kravene til sikkerhet ligger i at opplysningene er riktige og oppdaterte.

Departementet er enig med Skaugeutvalget181 om at ikke alle bestemmel-
sene i pol bør straffesanksjoneres. Det ble henvist til legalitetsprinsippet i 
Grunnloven182 § 96 som krever at lovbestemmelser som straffsanksjoneres, må 
ha et visst presisjonsnivå. Begrunnelsen for dette var at noen av reglene var så 
”generelt og skjønnsmessig utformet”, at de ikke hadde tilstrekkelig hjemmel 
for straffesanksjonering.183

177 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 113
178 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 114
179 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 113
180 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 114
181 NOU 1997: 19 Et bedre personvern – forslag til lov om behandling av personopplysninger, s. 

122
182 Kongeriket Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814 

(Grl)
183 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 97
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4.2.2 Vilkår for behandling av personopplysninger – personopplysningsloven § 8
§ 8 i personopplysingsloven oppstiller generelle og uttømmende vilkår for når 
behandling av personopplysninger kan fi nne sted.184 Det kreves enten samtyk-
ke, lovgrunn eller nødvendighetsgrunn for behandling av personopplysninger. 

Samtykke185

”Samtykke” er første behandlingsgrunnlag i pol § 8. Hva som ligger i ”sam-
tykke”, er defi nert i pol § 2 nr.7. Det må være en ”frivillig, utrykkelig og in-
formert” erklæring fra arbeidstager om at opplysninger om han selv kan be-
handles. Forarbeidene fremhever at behandling av personopplysninger først og 
fremst skal basere seg på samtykke.186 Dette innebærer at arbeidsgiver som 
ønsker å behandle arbeidstagers personopplysninger må forsøke å få arbeidsta-
gers samtykke først. Hva som ligger i samtykke, blir ikke videre defi nert i loven. 
Forarbeidene til personopplysningsloven kommenterer ”samtykke” nærmere:

Ad ”Frivillig”
Samtykket må ikke være avgitt under ”noen form for tvang” fra den behand-
lingsansvarlige (arbeidsgiver) eller andre.187 

Det kan stilles spørsmål ved hvor reelt et samtykke fra en arbeidstager vil 
være. Arbeidsgiver og arbeidstagerforholdet er organisert i et over- og under-
ordningsforhold. Det er nærliggende å anta at en arbeidstager vil frykte kar-
rierebegrensende konsekvenser om han ikke gir sitt samtykke til behandling 
av opplysninger fremkommet under e-post kontrollen. Om den ansatte gir sitt 
samtykke, kan det vanskelig tenkes at dette ble gitt uten tanke på at nektelsen 
vil få innvirkning for arbeidstagers fremtid. Gode grunner kan derfor tale for 
at reelt samtykke først foreligger der arbeidstager får informasjon om sin rett 
til å nekte samtykke, og gis en reell mulighet til dette.188

 Ad ”Uttrykkelig”
Samtykket må videre være gitt ”utrykkelig” fra arbeidstagers side. ”Utrykkelig” 
er heller ikke nærmere defi nert i pol. Forarbeidene forutsetter at det klart og 

184 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 108
185 Det er uklart hvilken slags status samtykke vil få om forslaget til forskrifter om e-post blir 

vedtatt. Se kapittel 6
186 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 108 
187 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 103 og s. 104
188 Storeng (2005) s. 199
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tydelig må fremgå at det samtykkes, men også hvilke behandlinger det samtyk-
kes til, og hvilken arbeidsgiver samtykket er rettet til.189

Arbeidstager må klart tilkjennegi at han godtar behandling av opplysninger 
om seg selv. Dette innebærer at arbeidstager må foreta seg noe aktivt for å vise 
dette. Eksempler kan være at arbeidstager må undertegne en svarslipp, eller 
klikke på at ”samtykke”-ikon eller lignende. 

Ad ”Informert”
Endelig må samtykket være informert. Med dette menes at arbeidstager må få 
tilstrekkelig informasjon om hva samtykket gjelder, hvilke konsekvenser sam-
tykket innebærer og eventuelt hva det innebærer å nekte samtykke. 

Loven oppstiller intet formkrav, men arbeidsgiver har bevisbyrden for 
at arbeidstager har samtykket til behandling av personlige opplysninger. 190 
Samtykket bør derfor innhentes skriftlig.

Hverken pol eller forarbeidene regulerer når samtykke må innhentes. De 
beste grunner taler for at samtykke bør innhentes på forhånd. På denne måten 
vil arbeidstagerne få innsyn i hva arbeidsgiver skal med personopplysningene, 
og få nødvendig oversikt over hva kontrolltiltaket innebærer.

Forarbeidene forutsetter at et samtykke når som helst kan kalles tilbake. 

191 Da må behandlingen av personopplysningene opphøre. Det ligger i dagen 
at dette kan skape problemer for arbeidsgiver som har innhentet samtykke, 
og behandler de ansattes personopplysninger på bakgrunn av dette. Det ligger 
imidlertid utenfor oppgaven å behandle denne delen av samtykke-problema-
tikken, så dette skal ikke belyses nærmere.

Det forutsettes videre at samtykke fra arbeidsorganisasjon ”bare unn-
taksvis vil være tilstrekkelig”.192 Se 5.3 om forholdet til samtykkereglene i 
arbeidsmiljøloven.

Lovhjemmel
Behandling av personopplysninger kan også iverksettes der behandlingen 
er tillatt ved lov. Om arbeidstager ikke ønsker å gi samtykke kan arbeidsgi-
ver iverksette behandling dersom lov åpner for adgangen til slik behandling. 
Forarbeidene begrunner dette med Stortingets lovkompetanse. Om Stortinget 

189 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 103
190 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 103
191 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 104 og s. 108, Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 139
192 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 103
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har bestemt at behandlingen er nødvendig for ivaretagelsen av viktige sam-
funnsinteresser, skal det ikke oppstilles tilleggsvilkår.193

Nødvendighetsgrunn bokstavene a – f 
Om arbeidsgivers behandling av personopplysningene ikke kan baseres på ar-
beidstagers samtykke, eller på lovhjemmel, må minst ett av vilkårene i boksta-
vene a – f være oppfylt, for at arbeidsgiver skal ha behandlingsadgang. Felles for 
alternativene i bokstav a – f er at behandlingen av personopplysningene bare er 
tillatt i den utstrekning behandlingen er nødvendig for å ivareta interessene som 
er opplistet. Listen over nødvendighetsgrunnene er uttømmende, arbeidsgiver 
kan derfor ikke påberope seg andre interesser enn de opplistede. Vilkårene er 
skjønnsmessige, noe som krever en individuell, konkret vurdering i hvert tilfel-
le.194 Skjønnet overlates til arbeidsgiver. Datatilsynet er gjennom forarbeidene 
pålagt et ”særlig ansvar for å gi råd og veiledning” i denne skjønnsmessige av-
veiningen, jf pol § 42 (3) nr. 6.195 Skjønnet kan overprøves av Datatilsynet, jf § 
46 ”pålegg om endring eller opphør av ulovlige behandlinger”.196

Alternativene som er opplistet i bokstavene, er ikke like praktiske hva gjel-
der innsyn i og overvåking av e-post. Det er derfor det mest aktuelle alternati-
vet som skal behandles.

Ad f)
Bokstav f) er en sekkebestemmelse. Om ingen av rettsgrunnlagene i bokstav 
a – e kommer til anvendelse, kan arbeidsgiver likevel behandle personopplys-
ningene som fremkommer av kontrolltiltaket, om vilkårene i bokstav f) er opp-
fylt. Vilkårene er at behandlingen er ”nødvendig” for å ivareta arbeidsgivers 
”berettigede interesse”. Det skal foretas en avveining mellom arbeidsgivers 
interesse i å gjennomføre behandlingen mot arbeidstagers personverninteresse. 
Både fordelene og ulempene må taes i betraktning på begge sider i vurderin-
gen.197 Det uttales videre at hensynet til privatlivets fred bør veie tungt, særlig 
i de tilfellene det skal holdes opp mot kommersielle eller økonomiske interes-
ser. Bestemmelsen indikerer vanskelige avveininger, særlig fordi det er opp til 
arbeidsgiver å vurdere om innsyn i eller overvåking skal foretas eller ikke.

193 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 108
194 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 108
195 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 109
196 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 108
197 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 109
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Det fremgår av forarbeidene til arbeidsmiljøloven, kommentarene til bokstav 
f), at ”virksomhetsrelatert e-post må arbeidsgiver derimot ha rett til å lese”.198 
Dette begrunnes i arbeidsgivers berettigede interesse i å lese denne e-posten, og 
at denne interessen ”overstiger hensynet” til arbeidstagers personvern. 

Det inngår som et moment i vurderingen om arbeidsgiver har forsøkt å få 
samtykke til innsynet. Dersom arbeidstager har motsatt seg behandlingen, bør 
dette vektlegges.199

4.2.3 Sensitive personopplysninger – personopplysningsloven § 9
Bestemmelsen regulerer behandlingen av sensitive personopplysninger. 
Sensitive personopplysninger er defi nert i pol § 2 nr. 8. Eksempler på dette er 
”rasemessig eller etnisk” bakgrunn, religionstilhørighet, ”helseforhold” eller 
”seksuelle forhold”.

Vilkårene for behandling av sensitive personopplysninger er strengere enn 
vilkårene etter pol § 8. Dersom arbeidsgiver skal behandle sensitive person-
opplysninger, må § 11 og ett av vilkårene i § 8 være oppfylt, i tillegg til ett av 
vilkårene i § 9. Alternativet i § 9 bokstav f) er det mest praktiske. Om det er 
”nødvendig” å behandle de sensitive personopplysningene fordi arbeidsgiver 
må opprettholde sine arbeidsrettslige ”plikter eller rettigheter”, kan behand-
ling skje. Regelen skal ikke behandles videre i oppgaven.

4.2.4 Internkontroll – personopplysningsloven § 14
Personopplysningsloven stiller krav til arbeidsgiver om ”internkontroll”. 
Arbeidsgiver må etablere og vedlikeholde ”planlagte og systematiske tiltak” som 
er nødvendig for å sikre overholdelse av loven og sikre personopplysningslovens 
kvalitet. Disse tiltakene skal ”dokumenteres”, jf bestemmelsens andre ledd. 

Begrunnelsen for internkontrollen er at arbeidsgiver skal bli bevisst på re-
glene om behandling av personopplysningene.200 Dokumentene skal også være 
tilgjengelige for arbeidstagerne i den grad tilgang er nødvendig for utførelsen 
av arbeidet.201

Eksempler på internkontroll kan være internt regelverk knyttet til ansattes 
bruk av ulike datasystemer, og hvilken praksis ledelsen har ved innsyn i virk-
somhetens e-postsystem. 

Om internkontrollreglene ikke tilfredsstiller lovens krav, kan Datatilsynet 
stoppe behandlingen eller stille vilkår for reglene, § 46. 

198 NOU 2004: 5 (1998-99) s. 428
199 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 109
200 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 64
201 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 116
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4.3 Informasjonsplikt 

4.3.1 Innsynsrett – personopplysningsloven § 18
”Enhver” som ”ber” om det, har rett til å få vite hva slags behandling av 
personopplysninger arbeidsgiver foretar, jf § 18. Innsynsretten er vid – det er 
”enhver” som ber om innsyn. 

Paragrafens andre ledd bestemmer at om det er arbeidstager som ”ber” 
om innsyn, skal arbeidstager få vite hvilke opplysninger som behandles, samt 
hvilke sikkerhetstiltak som ligger til grunn for behandlingen. Bestemmelsen 
forutsetter altså at arbeidstager på eget initiativ ”ber” om informasjonen.

Innsynsbestemmelsen er ikke sentral i forhold til oppgavens problemstil-
ling. Den skal derfor ikke behandles ytterligere.

4.3.2 Overfor arbeidstager og andre – personopplysningsloven §§ 19 og 20
Personopplysningsloven §§ 19 og 20 oppstiller informasjonsplikt202 når per-
sonopplysninger ”samles inn” enten fra arbeidstager eller fra andre. Når per-
sonopplysninger ”samles inn” fra arbeidstager, skal arbeidsgiver av eget ini-
tiativ ”først” informere arbeidstager, jf § 19. Bestemmelsen forutsetter altså i 
motsetning til § 18 at arbeidsgiver ”av eget tiltak” må informere arbeidstager. 
§ 20 bestemmer at informasjonen kan gis når opplysningene ”er innhentet” 
fra andre enn arbeidstager. 

Det er viktig å merke seg at tidspunkt for inntredelse av informasjonsplikt 
er forskjellig i §§ 19 og 20. § 19 påbyr at arbeidstager skal få informasjon før 
opplysningene behandles, mens i følge § 20 kan arbeidstager få informasjo-
nen etter at opplysningene ”er innhentet”. Bestemmelsene tar ikke stilling til 
adgangen til kontrolltiltak, eller adgangen til å behandle de opplysninger som 
fremkommer som følge av tiltaket. 

Informasjonsplikten fremkommer i personverndirektivet. I fortalens punkt 
38 heter det: ”En rettferdig behandling av opplysninger forutsetter at den re-
gistrerte kan få kjennskap til at en slik behandling eksisterer og, når det samles 
inn opplysninger fra vedkommende, kan få nøyaktige og fullstendige opplys-
ninger om de nærmere omstendigheter ved innsamlingen”. Dette følges opp i 
direktivets artikkel 10. 

Begrepet ”samler inn” må tolkes. Forarbeidene nevner det eksplisitte, der ar-
beidsgiver utrykkelig gjør muntlige eller skriftlige henvendelser til arbeidstager. 

202 Om forslaget til forskrifter vedtas, vil forskriftens § 9-7 regulere informasjonsplikten. 
Arbeidstager skal ”så langt mulig varsles før” innsyn foretas. Se kapittel 6.
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Videre nevnes også mer ”indirekte innsamling”, for eksempel i de tilfeller der 
arbeidstager legger igjen elektroniske spor i ulike systemer.203 

Om arbeidsgiver foretar innsyn i arbeidstagers e-post, kan innsynet regnes 
som å samle inn personopplysninger? Forarbeidene nevner at uttrykket ”sam-
ler inn” som forutsetning må bunne i et ønske om å ”tilegne seg informasjon” 
om den registrerte (arbeidstager).204 Bestemmelsene kommer derfor til anven-
delse om arbeidsgiver ønsker å innhente informasjon om arbeidstager.

Forarbeidene gjør unntak for arbeidsgivers opplysningsplikt der ”elektro-
niske spor” benyttes for å gjennomføre ”tekniske prosesser”. 

Arbeidstager skal ha informasjon om ”formål med behandlingen”, jf § 19 
bokstav b). Om det på et senere tidspunkt vil være aktuelt å benytte informa-
sjonen til noe annet enn det opprinnelige formålet med behandlingen, skal ar-
beidstager på ny varsles om dette formålet, for at plikten skal være oppfylt.205

Bokstav e) påbyr at arbeidstager skal få den informasjon arbeidstager tren-
ger for å kunne ”bruke sine rettigheter etter loven på best mulig måte”.

§ 20 angir arbeidsgivers varslingsplikt når opplysninger samles inn om ar-
beidstager fra andre enn arbeidstageren selv. Gjenstanden for informasjonen er 
den samme som etter § 19, jf § 20 (2). 

Brudd på bestemmelsene kan medføre straffansvar, jf pol § 48 (1) bokstav 
f). Skyldkravet er at arbeidsgiver ”forsettelig eller grovt uaktsomt” ”unnlater 
å gi opplysninger” etter §§ 19 og 20. Arbeidsgiver må altså ha opptrådt minst 
kvalifi sert klanderverdig eller kan sterkt bebreides for mangel på informasjon. 
Dette kan medføre bøter eller fengsel inntil ett år, eller begge deler.

4.4 Meldeplikt

Arbeidsgiver må som hovedregel gi melding til Datatilsynet om kontrolltiltaket 
medfører behandling av personopplysninger og disse behandles elektronisk, jf 
personopplysningsloven § 31. Pol § 32 angir kravene til meldingen.

Fra hovedregelen fi nnes en rekke unntak, blant annet i personopplysnings-
forskriftens 7. kapittel.

Forskriftens § 7-11 (1) og (2) gjør unntak der arbeidsgiver behandler per-
sonopplysninger som følge av logging i systemet. Vilkåret er at formålet med 
behandlingen enten er å ”administrere”, eller ”avdekke eller oppklare” brudd 
på sikkerheten i systemet. Arbeidsgiver har altså anledning til å administrere 
datasystemet, uten å varsle Datatilsynet om dette. Bestemmelsen hindrer imid-

203 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 119
204 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 119
205 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 119
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lertid arbeidsgiver fra å benytte de opplysninger som fremkommer i adminis-
trasjonen til overvåking eller kontroll av arbeidstager, jf (3). 

Bestemmelsen reiser denne problemstillingen: Hva med de tilfeller hvor ar-
beidsgiver ved administrasjon av systemet får mistanke om ulovlige handlinger 
fra arbeidstagers side? Regulerer bestemmelsen den rettslige adgangen til å 
iverksette kontrolltiltaket, og behandle de personopplysninger som eventuelt 
måtte fremkomme av tiltaket?

Utgangspunktet må være at arbeidsgiver må ha hjemmel for kontroll av 
arbeidstagers e-post i medhold av arbeidsmiljølovens bestemmelser, og hjem-
mel for behandling av personopplysningene i personopplysningslovenes regler. 
Bestemmelsen regulerer kun unntak fra arbeidsgivers meldeplikt. 

4.5 Arbeidsgivers ansvar for feil – personopplysningsloven § 49 

Arbeidsgiver har som behandlingsansvarlig et ansvar for behandlingen av per-
sonopplysingene, jf personopplysningsloven § 49. 

Om opplysningene er behandlet i ”strid” med bestemmelser i loven, og 
”skade” har oppstått, er arbeidsgiver ansvarlig. Arbeidsgiver er likevel ikke 
erstatningsansvarlig om han beviser at feilen ikke oppstod som følge av ”feil 
eller forsømmelse” på hans side.

Ansvarsregelen innebærer et tilnærmet objektiv ansvar for arbeidsgiver 
som eier og forvalter av e-postsystemene. Erstatningsregelen er generell, og 
bygger på et skyldansvar med omvendt bevisbyrde.206 Det er altså arbeidsgiver 
som må godtgjøre at hun eller han ikke har opptrådt uaktsomt. Arbeidsgiver 
er også ansvarlig for databehandlers feil og forsømmelser. Dette følger av 
kontraktsmedhjelperansvaret. Arbeidsgiver er ansvarlig ikke bare overfor ar-
beidstager, men også overfor andre som har blitt påført tap som følge av feil 
behandling av personopplysninger etter loven.207

Dette burde tilsi at arbeidsgiver har rett og plikt til kontroll av alle e-post-
systemer arbeidsgiver har opprettet i virksomheten. Dette kan enkelt forankres 
i bestemmelsens system: Det harmonerer dårlig om arbeidsgiver som ansvarlig 
for personopplysningenes riktighet, ikke har mulighet til å sjekke om de ansatte 
følger lovens krav. Om arbeidsgiver ikke har en rett til dette, vil jo arbeidsgiver 
kunne frasi seg ansvar for ”skade” som oppstår ved å si at arbeidsgiver ikke 
kjente til opplysningens uriktighet, eller at opplysningen er behandlet i strid 
med personopplysingsloven. Loven ville ikke fungere slik lovgiver forutsatte 
om denne tilnærmelsen skulle legges til grunn.

206 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 97 og s. 135
207 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 135
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Konsekvensen vil være at arbeidsgiver har en ubetinget rett til å gjøre seg 
kjent med hva som står i alle e-poster og i alle e-postsystemer. Likevel er det 
klart at en slik tankegang ikke kan legges til grunn. Som det fremgår av oppga-
ven, har ikke arbeidsgiver en ubetinget rett til kontroll av ansattes e-post.

Det vil etter denne redegjørelsen kunne være vanskelig for arbeidsgiver å 
fri seg fra sitt strenge lovpålagte ansvar personopplysningsloven oppstiller. 
Det kan således oppfattes som svært urettferdig å måtte stå til ansvar, særlig 
dersom arbeidsgiver ikke har mulighet til å kontrollere om de ansatte faktisk 
følger lovpålagte bestemmelser. 

Forarbeidene tar ikke opp denne problemstillingen i sin behandling av er-
statningsreglene i loven. Det kan synes som om lovgiver ikke har sett denne 
sammenhengen, og derfor ikke har diskutert problemstillingen nærmere.





5 FORHOLDET MELLOM ARBEIDSMILJØLOVEN OG 
PERSONOPPLYSNINGSLOVEN

5.1 Problemstilling 

Det er i oppgaven redegjort for arbeidsgivers adgang til innsyn i ansattes e-
post, og adgangen til å behandle opplysningene som fremkommer som et re-
sultat av kontrolltiltaket. 

Arbeidsmiljøloven § 9-1 (2) viser til personopplysningsloven der kontroll-
tiltaket innebærer behandling av personopplysningene. Anvendelsen av de to 
lovene fremstår som prinsipielt forskjellig. Mens aml regulerer arbeidsgivers 
adgang til å iverksette kontrolltiltak, regulerer pol hvorvidt og hvordan per-
sonopplysninger fra kontrolltiltaket kan behandles og oppbevares.

Spørsmålet blir da hvordan de to lovene forholder seg til hverandre.

5.2 Harmonisering?

Problemstillingen kan formuleres slik: Om vilkårene for etablering av e-post 
kontrollen er oppfylt etter arbeidsmiljølovens regler, kan arbeidsgiver da auto-
matisk behandle personopplysningene som fremkommer, etter personopplys-
ningslovens regler?

Arbeidslivslovutvalget mener utfordringen er å etablere en forståelse og 
praksis som avklarer hvordan de arbeidsrettslige reglene om adgangen til kon-
trolltiltak og personopplysningslovens vilkår for behandling av personopplys-
ninger fungerer i sammenheng.208 

Departementet uttaler til dette at det er ”mye som taler for” at de ar-
beidsrettslige regler og personopplysningslovens vilkår vil kunne ”fortolkes 
og praktiseres” i lys av hverandre.209 Begrunnelsen er at de arbeidsrettslige 
prinsippene som ligger til grunn for arbeidsmiljølovens kapittel 9 om ”kon-
trolltiltak i virksomheten” ”langt på vei” innholder de ”samme” personvern-
normer som personopplysningsloven bygger på.210 Personopplysningsloven § 

208 NOU 2004: 5 s. 434
209 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 145 og s. 146
210 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 146
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8 bokstav f) nevnes som et eksempel på en slik bestemmelse som ”særlig” 
inneholder de samme normer. Det nevnes videre at det er ”mye som taler for” 
at vilkårene etter bokstav f) ”regulært vil være oppfylt”, om ”lovvilkårene for 
å gjennomføre selve kontrolltiltaket er tilstede”. 

Departementet sammenligner saklighetskravet i aml § 9-1 med kravet til 
”berettiget interesse” i pol § 8 bokstav f). Vurderingen formuleres slik: Om 
saklighetskravet i aml § 9-1 er oppfylt, vil dette ”normalt” føre til at vilkåret 
om ”berettiget interesse” jf pol § 8 bokstav f) er oppfylt.211 Pol § 11 (1) bok-
stav b) nevnes ikke i denne sammenheng. For at behandling av personopplys-
ninger skal være lovlig, må formålet med behandlingen være ”saklig begrun-
net” i arbeidsgivers virksomhet. Det må antas at samme tankegang kan legges 
til grunn hva gjelder dette vilkåret.

Videre blir forholdsmessighetskravet i aml § 9-1 sammenlignet med interes-
seavveiningen i pol § 8 bokstav f). Slik beskrives vurderingen: Om kravet til 
forholdsmessighet jf aml § 9-1 er oppfylt, vil hensynet til arbeidstagers person-
vern i ”alminnelighet” holdt opp mot arbeidsgivers ”berettigede interesse” jf 
pol § 8 bokstav f), ”ikke (…) være krenket”.212

Departementet mener at behandlingsadgang som utgangspunkt ”bør fore-
ligge” etter personopplysningslovens regler om lovvilkårene etter arbeidsmil-
jøloven for rettmessige kontrolltiltak er oppfylt. Likevel bemerkes det at det 
ikke ”kan tas for gitt” at vurderingen etter arbeidsmiljøloven og personopp-
lysningsloven vil være sammenfallende.213 Departementet utdyper ikke dette 
nærmere, og nevner heller ingen eksempler på situasjoner der vurderingen et-
ter de to lovene kan være ulike.

Hverken Arbeidslivslovutvalget eller departementet tar helt stilling til for-
holdet mellom lovene. Det benyttes begreper som ”normalt” og ”i alminnelig-
het”. Rettstilstanden er derfor ikke avklart: Om vilkårene etter arbeidsmiljølo-
vens regler er oppfylt, vil dette ikke nødvendigvis innebære behandlingsadgang 
etter personopplysningslovens regler.

KS var som nevnt eneste organisasjon som ønsket en nærmere lovfesting av 
forholdet mellom arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven.214 KS ønsket 
å uttrykkelig lovfeste behandlingsadgang etter personopplysningsloven når det 
foreligger lovlig kontrolltiltak. Til dette svarer departementet at det proble-
matiske er vurderingen hvorvidt nødvendighetskriteriet i pol § 8 er oppfylt. 
Det bemerkes at i spørsmålet om behandlingen er ”nødvendig”, vil relevante 
momenter være om formålet kan ivaretas på mindre inngripende måter, og om 

211 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 146
212 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 146
213 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 146
214 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 141
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behandling av opplysningene er ”nødvendig” for at kontrolltiltaket skal gjen-
nomføres på en forsvarlig måte.215

Det kan rettes kritikk mot lovgiver for ikke å ha grepet muligheten til å 
rydde opp i den uklare rettssituasjonen som allerede forelå, og som lovgiver 
visste ville oppstå. Departementet uttaler selv at regelbildet er fragmentarisk og 
gir en ”uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig rettstilstand”.216 Det gjøres heller 
ingen forsøk på å gi eksempler på situasjoner hvor vurderingen vil være ulik. 

Sammenhengen mellom de to lovene ville være svært lite tilfredsstillende 
hvis det var adgang til å iverksette kontrolltiltak, men ikke anledning til å be-
handle opplysningene, og vice versa. Departementet uttaler selv i innlednings-
kapitlet om ”kontroll og overvåking” at mange kontrolltiltak ”åpenbart” vil 
være formålsløse, om arbeidsgiver ikke har adgang til å behandle de opplys-
ninger som fremkommer gjennom kontrolltiltaket.217 Videre at en ”forsvarlig 
gjennomføring” av kontrolltiltaket ”normalt” forutsetter at arbeidsgiver får 
anledning til å behandle de opplysninger som fremkommer.218 Som eksempel 
nevnes muligheten til å lagre opplysningene i arbeidstagers personalmappe.219

Etter dette kan en derfor anta at det gir best mening og best samsvar mellom 
lovene at dersom adgangen til e-postkontroll etter arbeidsmiljølovens regler er 
oppfylt, er det naturlig at også arbeidsgiver vil ha anledning til å behandle per-
sonopplysningene som fremkommer etter personopplysningsloven.

5.3 Samtykke

Samtykke som rettsgrunnlag for kontroll av e-post reiser en rekke problemer. 
Det første spørsmålet er hvorvidt arbeidstager kan sies å ha samtykket til 

instruksens innhold ved signering. 4.2.2 behandler samtykkeproblematikken. 
Departementet nevner i sin innledning i kapitlet om ”kontroll og overvåking 
i arbeidslivet” at et aktuelt hjemmelsgrunnlag for kontrolltiltak kan være 
”samtykke”.220 Imidlertid kan det generelt sies at man bør være tilbakeholden 
med å godta samtykke fra arbeidstager, da arbeidsforhold bærer preg av et 
over- og underordningsforhold. Departementet presiserer senere at samtykke 

215 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 146
216 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 143
217 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 135
218 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 146
219 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 135 og s. 146
220 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 135
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fra arbeidstager ikke kan reparere saklighets- og forholdsmessighetskravet om 
disse ikke er oppfylt.221

Det andre spørsmålet er om dette samtykket skal få rettsvirkning? Med 
andre ord: er samtykket gyldig? Virkningen av et gyldig samtykke er at ar-
beidsgiver får adgang til å kontrollere e-posten i den utstrekning instruksen 
tillater dette. 

Det er ikke mulig å gi et generelt svar på spørsmålet om gyldigheten av 
et samtykke. Det kan likevel oppstilles en del momenter i vurderingen om 
samtykket skal tillegges rettsvirkning. Først og fremst må arbeidsreglementets 
eller instruksens innhold vurderes. Regulerer instruksen kontroll av ansattes 
e-post? Fremstår instruksen som balansert og rimelig?

Dernest er det av betydning å peke på tilblivelsen av instruksen. Er instruksen 
et resultat av forutgående drøftelse og forhandling med de ansattes tillitsvalgte? 

Endelig er det et viktig moment å peke på om instruksen har vært hånd-
hevet av virksomheten? Dette er særlig viktig for spørsmålet om vilkårlighet, 
jf ConocoPhillips-dommen. Dette kan være gjort ved at instruksen har vært 
kjent hos de ansatte. Har alle for eksempel en kopi hver og blir instruksen 
jevnlig ”evaluert” jf aml § 9-2 (3)?

Er instruksen forhandlet frem, signert og ellers håndhevet, er det mye som 
taler for at kontroll av e-posten innenfor instruksens rammer, vil være lovlig.

Problemstillingen henger også sammen med brevbruddsbestemmelsen i 
straffeloven § 145 (2). Om samtykket er gyldig, kan man da si at arbeidsgiver 
”uberettiget” skaffer seg tilgang til arbeidstagers e-post? Om samtykket er 
gyldig, antas det at arbeidsgiver ikke ”uberettiget” har skaffet seg tilgang til 
ansattes e-post. 

5.3.1 Adgang til kollektivt samtykke?
Forarbeidene til arbeidsmiljøloven forutsetter at kontrolltiltak kan bygge på 
kollektivt samtykke.222 Det forutsettes videre at samtykket må følge reglene 
oppstillet i personopplysningsloven og av ulovfestede prinsipper. En kan tenke 
seg at et slikt samtykke kan følge av et arbeidsreglement eller en instruks inn-
bakt i den kollektive avtalen som gjelder på arbeidsplassen.

I forarbeidene til personopplysningsloven derimot, påpekes det at samtyk-
ke til behandling av personopplysninger bare ”unntaksvis vil være tilstrekke-
lig”.223 Lovgiver frykter at arbeidstagerne ikke alltid vil ha god nok innsikt i 
hva de samtykker i, ved innmeldelse for eksempel i en fagforening. 

221 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 144
222 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 139
223 Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 103
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Arbeidstager har i følge arbeidsmiljølovens forarbeider anledning til kol-
lektivt å samtykke til kontrolltiltaket, men i følge personopplysningslovens 
forarbeider ikke adgang til kollektivt å samtykke til at opplysningene som 
fremgår av kontrolltiltaket kan behandles.

Det er tydelig at de to regelsettene står mot hverandre. Ingen av forarbei-
dene tar opp forholdet mellom de to lovene på dette punkt. Det er derfor usik-
kert hvorvidt de ansatte kollektivt kan samtykke til kontrolltiltaket. Imidlertid 
taler mye for at om instruksen er gjennomarbeidet og drøftet på arbeidsplas-
sen, med de ansattes tillitsvalgte, vil man måtte godta et samtykke basert på 
kollektivt samtykke.





6 NY FORSKRIFT OM KONTROLL AV E-POST 

17. oktober 2006 ble forslag til nye regler om e-post kontroll sendt ut på hø-
ring. Høringsfristen er satt til 17. januar 2007. 

Forslaget går ut på å regulere innsyn i og overvåking av e-post i et eget 
kapittel i personopplysningsforskriften (nytt kapittel 9).224 Dermed må også 
personopplysningsloven endres, slik at forskriftene har hjemmel, jf forsla-
get til personopplysningsloven § 3 (4). Det foreslås også en ny bestemmelse 
i arbeidsmiljøloven, § 9-3 med en henvisning til personopplysningsloven og 
personopplysningsforskriften.

Når det gjelder begrunnelsen for forslaget kan kort nevnes behovet for kla-
rere regulering,225 forutberegnelighet for både arbeidsgiver og ansatte ved hjelp 
av mindre skjønnsmessige vurderinger.226 Det antas at dette vil bidra til min-
sket usikkerhet på arbeidsplassen, i tillegg til at konfl ikter kan forebygges.227

Av forslagene bør særlig merkes:

1) § 9-1 ”virkeområde”: påbyr at ”gjennomsøkning, åpning eller lesing” av 
e-post automatisk innebærer behandling av personopplysninger. Dette har 
ikke blitt uttrykkelig slått fast tidligere.

2) Utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke har adgang til å kontrollere ar-
beidstagers e-post, jf hovedregelen i § 9-3. De nærmere unntak følger 
av bestemmelsene i §§ 9-4 og 9-5. Utgangspunktet begrunnes med den 
signaleffekt en slik løsning gir. Det anføres også at dette kan bidra til å 
”sette større fokus” på hensynet til arbeidstagers personvern og retten 
til privatliv på arbeidsplassen.228 At det settes fokus på arbeidstagers ret-
tigheter er for så vidt prisverdig, men det kan stilles spørsmål ved om 
utgangspunktet er det heldigste for arbeidstagerne. Det er ikke sikkert at 
hovedregelen vil innebære at arbeidsgiver ikke har rett til innsyn. Tvert i 
mot kan konsekvensen bli innsyn, på grunn av alle unntakene. Dermed 
kan de ansatte få en forventning om et høyere personvern enn det som 
faktisk er tilfellet.

224 Forslag til ”lov og forskriftsbestemmelser” står på s. 31 i høringsnotatet.
225 høringsnotatet s. 1
226 høringsnotatet s. 14
227 høringsnotatet s. 22
228 Høringsnotatet s. 17
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3) Det er usikkert hvilken status samtykke vil få for adgangen til kontroll av 
e-post.  § 9-4 (7) bestemmer at den ansatte ”uoppfordret” kan gi arbeids-
giver ”tilgang” til e-posten. Om dette skal erstatte samtykkeregelen, vites 
ikke. Forarbeidene til forskriften behandler ikke dette spørsmålet, ei heller 
hvilken betydning pol §§ 8 og 11 vil ha i denne sammenheng.

4) Datatilsynet får kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på 
reglene i forskriften. Gebyret fastsettes skjønnsmessig for hver sak, men 
begrenset oppad til 10 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G).229 Dette 
hjemles i pol § 46.

5) Det innføres straff for den som ”forsettelig eller grovt uaktsomt unnlater” 
å følge reglene, se personopplysningsforskriften § 10 -3.

229 1 G er nå 62 892 kroner, se http://www.nav.no/page?id=1073744172 



7 AVSLUTNING 

Et av siktemålene med revideringen av arbeidsmiljøloven fra 1977, var å gjøre 
reglene enklere og mer tilgjengelige. Mye taler derfor for at reglene om kon-
trolltiltak bør inn i aml. Dette ville også gjøre det lettere for rettsanvenderne å 
orientere seg i regellandskapet. 

Innledningsvis må det bemerkes at personopplysningsloven er generelt ut-
formet, og ikke tilpasset arbeidslivet.230 Den kan derfor være vanskelig både 
for arbeidsgiver og arbeidstager å sette seg inn i. Loven er ikke lovteknisk 
heldig, og den er til en viss grad vanskelig å sette seg inn i. 

Kontroll av ansattes e-post ble av Arbeidslivslovutvalget vurdert i tilknytning 
til det mer overordnede tema om arbeidsgivers adgang til kontroll og overvå-
king. Departementet var enig med Arbeidslivslovutvalget om at rettstilstanden 
om kontroll og overvåking i arbeidslivet burde kodifi seres, da kontrolltiltak har 
stor praktisk betydning. Dette ble underbygget særlig med tanke på ”reglenes 
tilgjengelighet”, og da spesielt for de arbeidsgivere og arbeidstagere som ikke 
omfattes av relevante tariffavtaler.231 Kontrolltiltak generelt ble derfor lovfestet 
i arbeidsmiljøloven. Kontroll av ansattes e-post, derimot, ble ikke lovfestet. En 
skulle tro at e-postkontrolltematikken ikke er av mindre ”praktisk betydning” 
enn andre kontrolltiltak. Dette taler for at reglene bør inn i arbeidsmiljøloven.

I høringsnotatet til nye forskrifter nevnes fl ere ganger at innsyn i og overvå-
king av ansattes e-post ”i stor grad får anvendelsesområde - (…) relaterer seg 
innenfor arbeidsmiljølovens virkefelt”.232 Det kan vanskelig tenkes at spørs-
målet om kontroll av ansattes e-post ikke vil relatere seg til arbeidsforhold, det 
nevnes heller ingen situasjoner hvor dette vil være tilfelle.

Arbeidsmiljøloven er partenes lov: Den regulerer en stor del av ansattes og 
arbeidsgivers rettsstilling. Loven er det naturlige oppslagsverk for brukerne, 
som søker å sette seg inn i reguleringen av deres arbeidsforhold. Det kan være 
uheldig at en så viktig del av arbeidsforholdet legges til en lov med lovtekniske 
mangler, og som man må anta at partene ikke er særlig kjent med. 

Formålet med arbeidsmiljøloven er blant annet at loven skal gi grunnlag for 
at partene selv ”kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø”, i samarbeid med par-
tenes organisasjoner, og med ”nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig 
myndighet”, jf § 1 bokstav d). Samspillet mellom partene, partenes organisa-
sjoner og offentlig myndighet er altså viktig. Tilsynet med lovens bestemmelser 

230 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 143 
231 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 143
232 Eksempel hentet fra s. 2 og s. 16. Se også høringsbrevet http://odin.dep.no/fad/norsk/dok/ho-

eringer/paa_hoering/071001-430006/ram001-bn.html#ram1 på s. 1
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er imidlertid lagt til et organ man må anta at partene i arbeidslivet ikke har noe 
særskilt forhold til. Dette taler for at reglene lovfestes i arbeidsmiljøloven, eller 
dens forskrifter, og bør komme inn under Arbeidstilsynets tilsynsområde.
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SOU 2002: 18 Integritetsutredningen

8.4 Rettspraksis

8.4.1 Retstidende 
Rt. 1952 s. 1217 ”To mistenkelige personer”

Rt. 1991 s. 616 ”Videoovervåkingskjennelsen”

Rt. 1992 s. 1023 ”Flykaptein”

Rt. 2000 s. 1602 ”Nøkk-saken”

Rt. 2000 s. 1800 ”Romsdals Fellesbank”

Rt. 2001 s. 418 ”Kårstø-dommen”

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Rt 2001 s. 668 ”Tippekasse”

Rt. 2001 s. 1589 ”Raufoss” 

Rt. 2002 s. 1500 ”Fremleggelse av e-post som bevis”

Rt. 2003 s. 1614

Rt. 2005 s. 518 ”ConocoPhillips”

8.4.2 Underrettsdommer
LB-2006-114896 

LB-2002-2299 K/04

RG 1993 s. 77 Memorex, Asker og Bærum herredsrett

8.4.3 Dommer fra Arbeidsretten
ARD 1951 s. 201

ARD 1978 s. 110 ”Kontroll av kjøretøyer”

8.4.4 Utenlandske dommer
Sak – 13710/88: European Court of Human Rights: Niemietz vs Ger-
many [1992]

Sak – 20605/92: European Court of Human Rights: Halford vs United 
Kingdom [1997]

8.5 Elektroniske dokumenter
Fra Datatilsynet:

http://www.datatilsynet.no/templates/Page____1626.aspx 
(sist sjekket 23.11.2006)

http://www.datatilsynet.no/templates/Page____1498.aspx 
(sist sjekket 23.11.2006)

www.datatilsynet.no/upload/dokumenter/saker/2004/leshele høringsut-
talelsen her.pdf (sist sjekket 23.11.2006)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Forslag til regler om arbeidsgivers tilgang til ansattes e-post mv:

http://odin.dep.no/fad/norsk/dok/hoeringer/paa_hoering/071001-
430006/ram001-bn.html#ram1 (sist sjekket 23.11.2006)

http://www.odin.dep.no/fi larkiv/293858/Horingsnotat_epost.pdf 
(sist sjekket 23.11.2006)

Artikkel 29 Datatilsynet Protection Working Party:
”opinion 8/2006 on the review of the regulatory Framework for Elec-
tronic Communications and Services, with focus on the e-privacy direc-
tive (personverndirektivet)

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2006/wp126_
en.pdf (sist sjekket 23.11.2006)

Fra nav: http://www.nav.no/page?id=1073744172 (sist sjekket 
23.11.2006)

•

•

•

•

•

•

•

•
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