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FORORD

I mai 2011 avsa Høyesterett en kjennelse om arbeidsgivers bruk av data fra 
GPS-overvåkning i forbindelse med en oppsigelsessak. Dette er den nyeste av-
gjørelsen i det materialet som jeg har gjennomgått om personvern i arbeidsli-
vet, og setter en sluttstrek for et arbeid jeg påbegynte i 1982.

I 1985 ble «Ny teknologi i arbeidslivet – rettslige aspekter» publisert på 
Universitetsforlaget. Boken var resultatet av mitt arbeid som forsknings-
stipendiat 1982 – 1984 ved Institutt for rettsinformatikk, nå Senter for 
rettsinformatikk (SERI) ved Avdeling for forvaltningsinformatikk. Mye er 
skjedd på dette området siden 1985. Jeg har fulgt utviklingen som advokat 
i Advokatfi rmaet Steenstrup Stordrange 2000 – 2010, hvor personvern og 
arbeidsrett var mine spesialområder, og tidligere som ansatt i Direktoratet 
for arbeidstilsynet og i Datatilsynet. 

Høsten 2010 hadde jeg forskningsopphold på Senter for rettsinformatikk, 
og gjennomgikk rettspraksis om personvern i arbeidslivet siste ti år. 

Jeg vil takke SERI for at jeg fi kk anledning til å være gjesteforsker og igjen, 
etter mange år, oppleve gleden ved dette unike internasjonale forskningsmiljøet. 
En spesiell takk til professor Dag Wiese Schartum for nyttige kommentarer un-
derveis og for gode arbeidsforhold. Samtidig vil jeg takke professor Jon Bing for 
hans enestående innsats for fagmiljøet gjennom fl ere tiår, og som jeg har hatt 
gleden av å følge siden min første kontakt med miljøet som vit.ass. i 1978. Jeg 
vil også takke ansatte og studenter for et hyggelig og inspirerende fagmiljø.

Oslo juni 2011

Mette Borchgrevink
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DEL I: 
INNLEDNING





1 SAMMENDRAG

Problemstillingen er i hvilken grad arbeidsgivers styringsrett begrenses eller 
er underlagt føringer som følge av arbeidstakers rett til personvern. I dette 
arbeidet har jeg gjennomgått norske dommer og kjennelser siste ti år som om-
handler arbeidstakeres personvern og arbeidsgivers styringsrett. Disse er gjen-
nomgått i DEL II og analysert i DEL III.

Hvorvidt et kontrolltiltak overfor en arbeidstaker kan iverksettes reguleres 
av arbeidsmiljøloven. Når arbeidsgiver gjennomfører kontrolltiltak, kan tilta-
ket medføre at personopplysninger blir behandlet. Personopplysningsloven re-
gulerer om det er lov å behandle disse opplysningene. Dersom et kontrolltiltak 
omfattes av personopplysningsloven, omfattes det også av arbeidsmiljøloven.

Rettspraksis legger til grunn at kontrolltiltak normalt er saklig begrunnet 
og dermed lovlig. Dette gjelder spesielt dersom det foreligger mistanke om 
klanderverdige forhold. Dette har sammenheng med at adgangen til kontroll 
er en av grunnpilarene i arbeidsgivers styringsrett. Grensene for arbeidsgivers 
styringsrett er markert ved at kontrolltiltak må ikke innebære en «uforholds-
messig belastning» for arbeidstakeren, jf. arbeidsmiljøloven § 9-1 (1).

Skjult overvåkning, for eksempel hemmelig videoovervåkning, anses deri-
mot normalt for å være ulovlig. Tilsvarende gjelder spaning på arbeidstakere 
og provokasjonslignende tiltak. Rettspraksis har ansett denne type kontrolltil-
tak som grov krenkelse av grunnleggende personvernhensyn eller at de med-
fører en «uforholdsmessig belastning» for arbeidstakerne. I slike tilfeller vil 
kontrolltiltaket falle utenfor arbeidsgivers styringsrett.

Menneskerettighetsdomstolen sondrer i «Uzun-dommen» mellom mer 
og mindre inngripende kontrolltiltak. Denne sondringen er lagt til grunn i 
Høyesteretts kjennelse fra mai 2011, «GPSkjennelsen». Her fi kk arbeidsgiver 
lov til å fremlegge GPS-logger fra arbeidsgiverens fl åtestyringssystem som be-
vis i en tvist om lovligheten av oppsigelse av en arbeidstaker. Dette systemet 
registrerte kjørerute for den enkelte søppelbil, tidspunkt for tømming av den 
enkelte søppeldunk etc. Retten mente at bruk av GPS-data ikke var «kren-
kende» og at det kunne sammenlignes med «tradisjonelle kontrolltiltak». 

I denne saken hadde arbeidsgiver ikke fulgt plikten til å informere og drøfte 
innføring av GPS som kontrolltiltak, som arbeidsmiljøloven krever. Retten kom 
derfor til at beviset var innhentet på «utilbørlig måte». På tross av dette ble be-
viset tillatt fremlagt fordi det var nødvendig for sakens opplysning og fordi det 
ikke var «krenkende». Dersom arbeidsgiver hadde informert og drøftet kon-
trolltiltaket i henhold til arbeidsmiljølovens krav, ville bruken av GPS-data ikke 
ha vært «utilbørlig» og bruken ville ha vært innen arbeidsgivers styringsrett.
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Tradisjonelle kontrolltiltak som veskekontroll, kontrollkjøp, etc. ligger 
innenfor arbeidsgivers styringsrett. Dersom arbeidsgiver har unnlatt å infor-
mere om kontrolltiltaket kan dette være tilstrekkelig til at domstolene anser 
kontrolltiltaket som rettstridig, og utenfor arbeidsgivers styringsrett. 

Oppreisningserstatning skal kompensere for ikke-økonomisk tap, såkalt 
«tort og svie». Personopplysningsloven gir anledning til slik oppreisningser-
statning når personopplysninger er behandlet i strid med loven. Rettspraksis 
synes å legge vekt på hvor sterkt personvernet er krenket. Arbeidsmiljøloven 
har også bestemmelser om oppreisningserstatning. I «Gate-Gourmet-
dommen» var et rent formalbrudd på arbeidsmiljøloven tilstrekkelig for å få 
tilkjent oppreisning. I denne saken var det ingen krenkelse av arbeidstakers 
interesser. Dette tyder på at krenkelse ikke er nødvendig for å få tilkjent opp-
reisning etter arbeidsmiljølovens diskrimineringsbestemmelser i § 13-4 jf. § 
13-9. De forskjellige bestemmelsene om oppreisningserstatning i hhv person-
opplysningsloven og arbeidsmiljøloven praktiserer noe forskjellige krav om 
krenkelse. Materialet er imidlertid lite og det er derfor ikke grunnlag for å 
trekke klare konklusjoner.

Forbudet mot overvåkning av arbeidstakers bruk av teknologisk utstyr i 
personopplysningsforskriften § 9-2 annet ledd fra 2009 kan få praktisk betyd-
ning i arbeidslivet. Dette kan bli spesielt viktig for arbeidstakere som er gjen-
stand for overvåkning gjennom det utstyret de selv bruker. Eksempler på dette 
er bruk av smarttelefoner og annet datautstyr.

Arbeidssøkere utsettes for en omfattende kartlegging gjennom de personopp-
lysningene de gir til et større antall potensielle arbeidsgivere og rekrutterings-
selskaper. Deres personvern kan være særlig utsatt fordi de kan risikere omdøm-
metap dersom de krever personvernrettigheter. De arbeidssøkende bør få bedre 
kontroll over sine personopplysninger. Bruk av psykologiske tester, og behand-
ling av arbeidssøkeres personopplysninger spesielt, bør derfor lovreguleres.
I DEL IV stiller jeg spørsmål om vi burde ha en egen lov om personvern i ar-
beidslivet, som kan sikre både arbeidstakeres og arbeidssøkeres personvern. 
En slik lov vil også gjøre det enklere for arbeidsgivere å opptre rettmessig og 
vil bedre arbeidssøkere og arbeidstakeres personvern.



2 ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT OG ARBEIDSTAKERS 
PERSONVERN – ET MOTSETNINGSFORHOLD? 

I forbindelse med forskjellige typer kontrolltiltak kan arbeidsgiver registrere 
opplysninger om hvor arbeidstakerne er, hva de gjør, hvor produktive de er etc. 

Fagforeningen Parat har foretatt en spørreundersøkelse for å fi nne ut i 
hvilken grad arbeidstakere er utsatt for forskjellige typer kontrolltiltak i sin 
arbeidshverdag.1 Ifølge undersøkelsen har om lag 85 prosent av norske virk-
somheter innført kontrolltiltak, og de vanligste kontrollmåtene er elektroniske 
nøkkelkort som legger igjen spor, stemplingsur eller annen tidsregistrering, re-
gistrering av tidsbruk og effektivitet, samt kameraovervåking. Forsker Mona 
Bråten i FAFO har gjort en stor undersøkelse av «Kontroll og overvåkning i ar-
beidslivet» august 2010, som viser hvilke kontrollmetoder som er mest utbredt 
i Norge i dag.2 Eksempler fra disse undersøkelsene vil bli nevnt i det følgende.

Tradisjonelle kontrolltiltak er kontroll av vesker og stempling inn og ut av 
arbeidsplassen. Slike kontrolltiltak vil neppe oppleves som nærgående eller 
krenkende. Det motsatte kan være tilfelle for skjult videoovervåkning.3 Andre 
eksempler på krenkende kontrolltiltak kan være hemmelig telefonavlytting og 
lesing av privat korrespondanse. Det fi nnes også eksempler på ydmykende 
kontrolltiltak som registrering av toalettbesøk.4 

Kontrolltiltak kan også være fordelaktige for arbeidstakere. Stempling 
inn og ut kan for eksempel være en praktisk måte for å dokumentere fl eksi-
tid og overtid. Videre kan ID-kort på byggeplasser motvirke svart arbeid og 
sosial dumping.

Mange kontrolltiltak er uproblematiske når de vurderes hver for seg. 
Kontrolltiltak som hver for seg er uproblematiske, kan bli uforholdsmessige 
når de vurderes samlet. Man må derfor se på summen av kontrolltiltak og 
hvordan disse samlet påvirker arbeidstakernes rett til personvern.5 Dersom 

1 Parats undersøkelse av kontrolltiltak, 16. november 2010, basert på egen spørreundersøkelse 
via e-post til 1150 tillitsvalgte og kontaktpersoner i Parat, sammendrag samt lysark er tilgjen-
gelig på http://www.parat.com/list.aspx?m=7&amid=297545

2 FAFO-rapport 2010:46 Mona Bråten: Kontroll og overvåkning i arbeidslivet, august 2010, 
se side 36 og 94-95. 

3 Skjult videoovervåkning er som hovedregel ansett som ulovlig kontrolltiltak fordi det kren-
ker grunnleggende personvernhensyn.

4 Eksemplet med registrering av toalettbesøk er hentet fra undersøkelsen til Fagforeningen 
Parat. 

5 Begrepet «personvern» er forklart nedenfor i dette kapittelet, og det vises til dette.
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summen av kontrolltiltak krenker de ansattes rett til personvern, vil dette også 
være et arbeidsmiljøproblem i form av mistillit og mistrivsel. 



3 PROBLEMSTILLINGEN

Problemstillingen er i hvilken grad arbeidsgivers styringsrett begrenses eller er 
underlagt føringer som følge av arbeidstakers rett til personvern. Lovregler, 
domstolsskapte regler og kollektive avtaler begrenser arbeidsgivers styrings-
rett. Dommer og kjennelser i norske domstoler legger disse reglene til grunn 
i sin behandling av tvister. Jeg har gjennomgått rettspraksis for å se hvordan 
arbeidsgivers styringsrett er påvirket av arbeidstakers personvern. 

De sakene som er gjennomgått er saker om oppsigelse eller avskjed, krav 
om erstatning, samt saker om bevisavskjæring. I disse sakene er lovligheten 
av arbeidsgivers kontrolltiltak et sentralt tema. Videre omfatter materialet 
saker om utlevering av opplysning om arbeidstakere i forbindelse med at-
tester og referanser, samt innhenting av opplysninger ved ansettelse. Se pkt. 
5 om metode nedenfor.





4 RETTSLIG UTGANGSPUNKT

Norge har ikke en egen lov om beskyttelse av arbeidstakeres personvern. 
Finland fi kk en egen lov om integritetsbeskyttelse i arbeidslivet i 2004 og i 
Sverige har den tidligere regjeringen utredet et forslag om en lov om «integri-
tetsskydd i arbetslivet».6 

Retten til personvern i norsk arbeidsliv er regulert i et lappeteppe av regler 
i arbeidsmiljøloven (heretter benevnt aml), personopplysningsloven (heretter 
benevnt pol) med forskrifter, særlig kapittel 9, og i andre lover og forskrifter, 
eksempelvis i helselovgivningen etc. Reglene er gjennomgått i korte trekk ned-
enfor denne delen. 

I tillegg kommer kollektive avtaler mellom partene i arbeidslivet, og ulov-
festede regler om personvern som domstolene har utviklet. 

4.1 Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett kan forklares som «Arbeidsgiveren har i henhold 
til arbeidsgivers styringsrett rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele 
arbeidet.» (Min uthevelse). Høyesterett har uttalt dette i Seinvaktdommen (Rt. 
2009 s. 1465), som er det ferskeste eksempelet på at Høyesterett har defi -
nert arbeidsgivers styringsrett, og retten viste her til Rt-2000-1602 (Nøkk-
dommen) og Rt-2008-856 (Theatercafé-dommen).

Arbeidsgivers styringsrett er ikke lovregulert, men er hjemlet gjennom lang 
og fast rettspraksis, og er forutsatt i arbeidsmiljøloven og lovgivningen for øvrig, 
samt i avtaleverket. Innenfor rammene som følger av lovgivningen, tariffavtaler 
og det individuelle arbeidsforhold, hører det under styringsretten blant annet å 
treffe bestemmelser om plasseringen av den daglige arbeidstid.» Arbeidsgivers 
styringsrett er beskrevet utførlig i faglitteraturen, og det henvises til denne.7 Det 
er likevel nødvendig å gi en oversikt over grunntrekkene i denne læren. 

6  SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet. Forslaget ble oversend den nye politiske ledel-
sen høsten 2010, og den svenske regjeringen har ikke tatt stilling til forslaget. Det er derfor 
usikkert om det blir noen ny lov om integritetsskydd i arbetslivet i Sverige, og hvordan en 
eventuell lov blir. Utredningens forslag er uansett av interesse i denne sammenheng.

7  Et eksempel er Evju, Stein 2009: «Arbeidsrett og styringsrett – et perspektiv». Arbeidsrett og 
arbeidsliv, Bind 1, s 3 – 32 (2003).
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Læren om arbeidsgivers styringsrett er begrenset av rammer som følger 
av lovgivningen etc. Blant de relevante lover som begrenser arbeidsgivers sty-
ringsrett i denne sammenheng er arbeidsmiljøloven og personopplysningslo-
ven. Arbeidsgivers styringsrett er også begrenset av det ulovfestede person-
vernet, kollektive avtaler, eksempelvis LO-NHOs Hovedavtale 2010 – 2013, 
som har en Tilleggsavtale om avtale om kontrolltiltak i bedriften.8 Innen disse 
rammene, har arbeidsgiver styringsrett, og arbeidsgivers styringsrett omtales 
derfor som en «restkompetanse».9

En viktig problemstilling er i hvilken grad personvernet får betydning for 
fastsettelsen av denne restkompetansen . Utgangspunktet er at arbeidsgivers 
styringsrett omfatter rett til å kontrollere de ansatte. Dette er regulert i aml §§ 
9-1 og 9-2.

Motstykket til arbeidsgivers styringsrett er arbeidstakers lojalitets- og 
lydighetsplikt og medvirkningsplikt, som er en sentral del av arbeidstakers 
underordning til arbeidsgiver. Medvirkningsplikten som sådan er fastlagt i 
rettspraksis, og er lovregulert i aml § 2-3. Regelen gir arbeidstakere plikt til 
å medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens 
helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom en arbeidstaker nekter å medvirke 
til at arbeidsgiver kan gjennomføre et lovlig kontrolltiltak, vil dette være or-
drenekt, noe som etter omstendighetene kan være lovlig grunn til oppsigelse 
eller avskjed.10

Styringsretten og underordningsplikten gir et ulikt maktforhold mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette reiser spørsmål om arbeidsgiver står fritt 
til i valg av kontrolltiltak – eller om det går en grense for hvor inngripende 
kontrollen kan bli. 

4.2 Regler om kontrolltiltak i arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven § 9-1 krever at kontrolltiltak skal være saklig begrunnet i 
virksomhetens forhold og skal ikke innebære en uforholdsmessig belastning for 
arbeidstakeren. Arbeidsmiljøloven § 9-2 har saksbehandlingsregler for innfø-
ring av kontrolltiltak, og krever at arbeidsgiver gir informasjon og gjennomfører 

8 Avtalen er tilgjengelig blant annet på NHOs nettsted: Lenke til avtalen: http://tariffavtaler.
nho.no/article2040.html

9 Evju, Stein 2009, pkt. 5.2
10 Et eksempel på dette er «Apotekteknikerdommen i RG 2010 s. 310, som er gjennomgått 

nedenfor under pkt. 8.4.
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drøftinger med arbeidstakernes tillitsvalgte.11 Disse reglene regulerer arbeids-
givers styringsrett og rettspraksis på disse reglene behandles i DEL II nedenfor.

Reglene i arbeidsmiljøloven kan ikke fravikes til ugunst for arbeidstakere, 
med mindre det er særskilt hjemmel for det, jf. aml § 1-9. Det fi nnes ingen 
slike hjemler pr. mai 2011. Loven er derfor til hinder for avtaler om kontroll-
tiltak som er i strid med kravene i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Avtaler om 
kontrolltiltak i strid med vilkårene i arbeidsmiljøloven kapittel 9 vil derfor 
være ugyldige. Dette gjelder både individuelle og kollektive avtaler. Derimot 
kan partene gjerne avtale konkrete kontrolltiltak innen lovens rammer. Slike 
avtaler er også hjemlet i Tilleggsavtale V, Avtale om kontrolltiltak i bedriftene, 
som er tilleggsavtale til Hovedavtalen mellom LO og NHO 2010 – 2013. 

4.3 Personvern

Dette bringer oss over i spørsmålet om arbeidstakers personvern og rett til å 
unngå for inngripende kontrolltiltak. 

Kontrolltiltak kan gi arbeidsgiver tilgang til personopplysninger om de ansat-
te. I hvilken grad arbeidsgiver har rett til å behandle disse er regulert av person-
opplysningsloven med forskrift, det ulovfestede personvern, samt enkelte regler 
i særlovgivningen. Begrepet «behandling» av personopplysninger er defi nert i 
pol § 2 nr. 2) og omfatter enhver bruk av personopplysninger som for eksempel 
innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering etc. Eksempler er 
utlevering og annen personaladministrativ behandling av personopplysninger. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en-
keltpersoner (§ 2 nr. 1). Enkeltpersoner er alle fysiske personer, i motsetning 
til juridiske personer (aksjeselskaper, organisasjoner og lignende). Eksempler 
på personopplysninger er alle opplysninger om ansatte i personalmappene, 
timelister, overtidslister, søkerlister etc. Andre eksempler er opplysninger som 
kan spores til den enkelte i logger fra adgangskontrollsystemer, produksjons-
systemer, brannmurlogger i datasystemer osv. Også opplysninger i form av 
bilder, lyd og sensorer mv er omfattet.

Den registrerte er personopplysningslovens betegnelse på den personen 
som personopplysninger angår.12 I de rettsavgjørelsene jeg har gjennomgått 

11 Jeg går ikke nærmere inn på reglene, og viser til grundig behandling i arbeidsmiljølovens 
forarbeider, Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) spesielt sidene 144 – 145 og 314, samt juridisk teori.

12 «Den registrerte», se personopplysningsloven § 2 nr. 6 og juridisk teori, eks Schartum og 
Bygrave 2011.
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vil dette være arbeidstakere og arbeidssøkere.13 Arbeidsgiver er den som an-
setter, se aml § 1-8 (2). Normalt vil arbeidsgiver være identisk med den som 
personopplysningsloven betegner som «behandlingsansvarlig». Dette er den 
som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke 
hjelpemidler som skal brukes, jf. pol § 2 nr. 4).14

Hvorvidt et kontrolltiltak kan iverksettes reguleres av arbeidsmiljøloven, mens 
personopplysningsloven regulerer hvorvidt opplysningene kan behandles. 
Dersom et kontrolltiltak omfattes av personopplysningsloven, omfattes det 
også av arbeidsmiljøloven. Dette illustreres spesielt godt i GPSkjennelsen, som 
er behandles under pkt. 8.1 nedenfor.

Retten til å være i fred er en grunnleggende rettighet i norsk rett. Respekten 
for den personlige integritet er tillagt stor vekt i norsk rettspraksis, og er også 
nedfelt i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 8, som 
er implementert i norsk lov gjennom menneskerettighetsloven.15 Forarbeidene 
til arbeidsmiljøloven sier følgende: «Jo mer inngripende tiltak det er snakk om, 
jo strengere krav må stilles til rettsgrunnlaget.»16

EMK artikkel 8, og loven som inkorporerer konvensjonen i norsk rett, gir 
«enhver» rett «til respekt for privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespon-
danse». Dette er kjernen i begrepet «personlig integritet», og er blant annet 
utførlig drøftet i SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet.17 Utredningen har 
tatt utgangspunkt i den svenske «Nationalencyklopedin» formulert følgende 
med fokus på ansattes integritetsbeskyttelse: 

«Rätten att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad samt att inte 
utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet)»

Virkeområdet for EMK artikkel 8 er generelt og pålegger arbeidsgiver plikt 
til å respektere de ansattes privatliv og korrespondanse på arbeidsplassen. 

At EMK artikkel 8 skal legges til grunn i norsk rett følger også av pol som 
forutsettes å gjennomføre Det Europeiske Unions (EU) personverndirektiv i 
nasjonal rett.18

13 «Arbeidstaker» er defi nert i aml § 1-8 (1).
14 I det materiale jeg har gjennomgått er arbeidsgiver identisk med behandlingsansvarlig. Men 

det er ikke alltid så enkelt, spesielt i konserner og i offentlig sektor. Normalt vil kommunen 
ved rådmannen være behandlingsansvarlig i en kommune, mens den enkelte kommunale 
enhet kan være arbeidsgiver. Dette er behandlet i juridisk teori, blant annet av Schartum og 
Bygrave, og jeg viser til dette. 

15 Menneskerettighetsloven, lov av 21. mai 1999 nr 30.
16 Ot.prp. nr 49 (2004-2005) side 140 .
17 Om begrepet «integritet» vises til utførlig diskusjon i SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbets-

livet, kapittel 8
18 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av 

fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av 
slike opplysninger.
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Dette bygget også Arbeidslivslovutvalget på, i forbindelse med sin utred-
ning som var et av forarbeidene til aml av 2005. 

I Arbeidslivslovutvalgets innstilling fra 2004 er det uttalt om EMK artik-
kel 8: 19

«Bestemmelsen beskytter retten til privatliv, som er retten til å leve sitt liv uten 
inngripen fra utenforstående. Dette omfatter rett til så vel fysisk og psykisk 
integritet som beskyttelse av ære og rykte. Retten til privatliv omfatter også 
beskyttelse mot overvåking og beskyttelse av informasjon om private forhold.»

I norsk dagligtale er begrepet «personvern» mer innarbeidet enn integritets-
beskyttelse, og vil for alle praktiske formål i arbeidslivet være mer egnet. 

Personvernkommisjonen har drøftet begrepene «personvern» og «person-
opplysningsvern» og legger følgende defi nisjon til grunn i sin innstilling.20 

• «Personvern dreier seg om ivaretakelse av personlig integritet; ivaretakelse 
av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autonomi) og 
selvutfoldelse. Eksempel på en personvernbestemmelse er vernet av privat-
livets fred i straffeloven § 390.

• Personopplysningsvern dreier seg om regler og standarder for behandling 
av personopplysninger som har ivaretakelse av personvern som hovedmål. 
Reglenes formål er å sikre enkeltindivider oversikt og kontroll over behand-
ling av opplysninger om dem selv. Med visse unntak skal enkeltpersoner ha 
mulighet til å bestemme hva andre skal få vite om hans/hennes personlige 
forhold. Det er denne delen av personvernretten som er underlagt den mest 
omfattende lovregulering i for eksempel pol, helseregisterloven, regler om 
taushetsplikt og så videre.»

Arbeidstakeres interesse i å unngå kontrolltiltak som oppleves ubehagelig nær-
gående vil primært være omfattet av «personvern», slik kommisjonen har defi -
nert. Kontrolltiltak kan også gi arbeidstaker opplysninger om de ansatte, som 
arbeidsgiver kan behandle. Dette omfattes av begrepet «personopplysnings-
vern». I dette arbeidet er det ikke hensiktsmessig å sondre mellom personvern 
og personopplysningsvern, og jeg vil derfor bruke «personvern» som felles 
betegnelse som dekker begge begrepene. Jeg går ikke nærmere inn på dette, og 
viser til faglitteratur på området.21

19 NOU 2004:5 Arbeidslivslovutvalget.
20 NOU 2009: 1 Individ og integritet pkt. 4.1.5.
21 Schartum, Dag Wiese 2007: Personvern og transportsikkerhet – Personvernmessige spørsmål 

knyttet til tiltak for å sikre transportmidler mot fi endtlige anslag. CompLlex nr 3/2007 – 
(CSOMPLEX-2007-03-1).
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En rekke regler skal beskytte arbeidstakers personvern. Disse reglene be-
grenser, eller regulerer, arbeidsgivers mulighet og fremgangsmåte ved kontroll 
av arbeidstakere, og har også betydning for administrasjon av søkere til stilling, 
samt ansatte. De viktigste reglene er arbeidsmiljølovens regler om kontrolltil-
tak (§§ 9-1 og 9-1) samt personopplysningsloven. Videre er det egne regler for 
helseopplysninger i aml §§ 9-3 og 9-4, og særregler for enkelte kontrollme-
toder (eksempelvis regler om fjernsynsovervåkning i personopplysningsloven 
kapittel VII og om e-postinnsyn i personopplysningsforskriften kapittel 9.)22 
Enkelte bransjer har også egne regler. Et eksempel på dette er regler om obliga-
torisk lydopptak av telefonsamtaler i fi nansnæringen, se verdipapirforskriften 
av 29. juni 2007 nr 876 kapittel VIII. 

Internasjonale premissgivere
Tre internasjonale organisasjoner er viktige premissgivere på dette feltet. 

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) er allerede nevnt. 
Denne konvensjonen forvaltes av Den Internasjonale Menneskerettighets-
domstol, som avsier dommer basert på denne konvensjonen. 

Den Europeiske Unionen (EU) vedtar direktiver og forordninger som Norge 
blir bundet av gjennom EØS-avtalen. Personopplysningsloven er resultatet av 
Norges gjennomføring av forpliktelsene etter «Personverndirektivet».23

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) (International Labour 
Organization) er et byrå i de Forente Nasjoner (FN) som tar seg av arbeids-
saker. ILO er en viktig premissgiver for arbeidervern internasjonalt og har 
vedtatt «Code of practice Protection of workers’ personal data 1997». Denne 
gir generelle prinsipper for behandling av personopplysninger i arbeidslivet, og 
regulerer spesielle områder som rustesting, genetisk kontroll, bruk av løgnde-
tektor etc.24 Dokumentet er ikke bindende juridisk, men har føringer som ILOs 
medlemsland grad kjenner seg forpliktet til å følge. 

Schartum, Dag Wiese og Bygrave, Lee og, 2011: Personvern i informasjonssamfunnet. 
Fagbokforlaget 2011.

22 FAFO-rapport 2010:46 viser at 9 % av arbeidstakerne er utsatt for kameraovervåkning på 
områder hvor de utfører mesteparten av sitt arbeid.

23 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av 
fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av 
slike opplysninger (personverndirektivet).

24 Se www.ilo.org.
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4.4 Kontrolltiltak og behandling av personopplysninger – skjematisk 
oversikt 

En vurdering av om et kontrolltiltak er lovlig i forhold til aml §§ 9-1 og 9-2 
og personopplysningsloven kan illustreres i en skjematisk oversikt som følger 
nedenfor. Denne er meget forenklet, men gir et bilde av rekkefølgen i de vurde-
ringene som må gjøres og viser sammenhengen mellom arbeidsmiljøloven og 
personopplysningsloven. Fotnotene gir noen utdypende opplysninger som kan 
være av interesse for sammenhengen.
1. Er saksbehandlingskravene i aml § 9-2 (2) gjennomført i praksis? 

a) Hvis ja, gå til spørsmål 2: 
b) Hvis nei, bør saksbehandlingskravene gjennomføres før man kan gå 

videre, ellers kan manglende etterlevelse ha betydning for saklighetsvur-
deringen under pkt. 2, 

2. Har kontrolltiltaket overfor arbeidstakere saklig grunn i virksomhetens 
forhold?
a) Hvis ja, gå til spørsmål 3. 
b) Hvis nei: Revurder kontrolltiltaket

3. Har kontrolltiltaket saklig grunn i forhold til de arbeidstakerne som blir 
berørt av tiltaket? 
a) Hvis ja på spørsmål 2 og 3, gå til spørsmål 4
b) Hvis nei: Revurder kontrolltiltaket

4. Innebærer summen av kontrolltiltak en uforholdsmessig belastning for ar-
beidstakerne?
a) Hvis nei, gå til spørsmål 5 
b) Hvis ja: Revurder kontrolltiltaket 

5. Behandles personopplysninger i forbindelse med kontrolltiltaket? 
a) Hvis nei, kan tiltaket gjennomføres. 
b) Hvis ja, gjelder personopplysningsloven, gå til spørsmål nr. 6:

6. Er kontrolltiltaket lovpålagt? (Dette er aktuelt for eksempel når arbeids-
giver har plikt til å undersøke vandelsattest før ansettelse eller krav om 
helseattest i visse yrker).25

25  Arbeidsgiver kan kreve at jobbsøker fremlegger vandelsattest, også benevnt politiattest, for 
enkelte stillinger, eksempler er ansatte i politi, advokat, vaktselskap, barnehager hvor dette 
er særskilt hjemlet i lov. Vilkårene for å kreve vandelsattest er regulert i strafferegistrerings-
forskriften § 20, og i § 37 i den nye politiregisterloven. Disse særreglene om at vandelsattest 
kreves, er unntak fra det generelle forbudet mot behandling og innsamling av opplysninger 
om straffbare forhold i pol, § 9. Ifølge FAFO-rapport 2010:46 s 86-87 svarte 22 % av de 
spurte at vandelsattest ble innhentet ved ansettelse. Arbeidsgiver kan normalt ikke kreve 
helseopplysninger av arbeidssøkere, jf aml § 9-3 eller helseundersøkelse, aml § 9-3. Ifølge 
FAFO-rapport 2010:46 s 86-87 svarte 16 % av de spurte at helseopplysninger ble innhentet. I 
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a) Hvis ja, gå rett til pkt. 9. 
b) Hvis nei, gå til pkt. 7.

7. Er kontrollmetoden regulert i spesielle regler, uten at det er lovpålagt? 
(Eksempelvis kontroll av bruk av teknologisk utstyr, fjernsynsovervåkning, 
etc. Uansett svar på dette spørsmålet, gå til pkt. 8. 

8. Er tiltaket lovlig etter pol § 8? Samtykke er lite anvendelig som hjemmel i 
arbeidslivssammenheng.26 Normalt vil interesseavveiningen i pol § 8 bok-
stav f) normalt være den hjemmelen som blir aktuell å vurdere, a) og b) 
nedenfor. 
a) Er behandlingen nødvendig for at arbeidsgiver skal kunne ivareta en 

berettiget interesse, og hensynet til arbeidsgivers behov for kontroll mer 
tungtveiende enn hensynet til de ansattes personvern? Hvis ja, gå til 
spørsmål 10. 

b) Hvis nei, og det heller ikke fi nnes andre hjemler, kan kontrolltiltaket 
bare gjennomføres dersom dette kan skje uten at personopplysninger 
behandles.

9. Er det tale om sensitive opplysninger?27 
a) Hvis nei: Gå til pkt. 10
b) Hvis ja, gå til i. – iii nedenfor. 

i) Er behandlingen av sensitive personopplysninger lovhjemlet? Hvis 
ja, går til pkt. 10. Hvis nei, gå til ii) 

ii) Kan pol § 9 f) være aktuelle hjemmel? 
iii) Dersom tiltaket er hjemlet både i pol §§ 8 og 9, gå til spørsmål 10, 

jf. pol § 11 b): 
10. Skal opplysningene benyttes til uttrykkelig angitte formål? 

a) Dersom det er kontrollformål og aml § 9-1 er vurdert, vil formålet nor-
malt være klart, og man kan gå til spørsmål 11

b) Er det andre formål med behandlingen av personopplysninger enn kon-
trolltiltak? 
i) Hvis ja: Er dette formålet uttrykkelig angitt?
ii) Hvis nei: Gå til spørsmål 11. 

risikoutsatte bransjer som industri/offshore svarte 32 % at det ble foretatt helseundersøkelser 
hvor arbeidsgiver fi kk rapport. Se eksempel på rettspraksis i pkt 13 nedenfor.

26 Juridisk teori har drøftet om samtykke fra arbeidstaker er frivillig, se Bing, Jon 2009: 
«Samtykke til behandling av personopplysninger i arbeidsforhold». GPSkjennelsen (se pkt 
8.1) nedenfor konstaterer kun at arbeidstaker ikke har gitt samtykke, og reiser ikke spørsmål 
om slikt samtykke ville vært gyldig.

27  Sensitive personopplysninger er defi nert i pol § 2 nr 8. 
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11. Er disse formålene saklig begrunnet i arbeidsgivers virksomhet, jf. pol § 11 
b?28
a) Hvis ja, kan tiltaket igangsettes. 
b) Hvis nei, bør kontrolltiltaket tiltaket revurderes.

Disse 11 spørsmålene i sjekklisten for lovlighetsvurdering illustrerer at sak-
lighetskravet i arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven må sees i 
sammenheng. 

Andre vilkår som varslingsplikt etter pol §§ 19 og 20, kvalitetskrav etter § 
11, og regler om meldeplikt eller konsesjonsplikt, jf. pol §§ 31 og 33, må også 
tas hensyn til. I denne sammenheng er det ikke nødvendig å gå videre inn på 
disse reglene og jeg viser til vedlagte litteraturliste, spesielt Schartum.

28 Dette vil i ofte være den samme vurderingen av om formålet med kontrolltiltaket er saklig og 
proporsjonalt som må gjøres etter aml § 9-1, og som er spørsmål 1-3 i lovlighetsvurderingen 
av aml § 9-1 ovenfor.





5 METODE

I dette arbeidet har jeg gjennomgått dommer og kjennelser fra norske dom-
stoler som omhandler arbeidstakeres personvern og arbeidsgivers styringsrett. 
Samtlige dommer og kjennelser hvor ordene «personopplysningslov» eller 
«personvern» forekommer i teksten er gjennomgått. Av disse har jeg pluk-
ket ut avgjørelser hvor arbeidstaker og arbeidsgiver er motparter. Videre har 
jeg gjennomgått alle avgjørelser hvor domstolene har vurdert lovligheten av 
kontrolltiltak i virksomhetene. Dette omfatter aml §§ 9- 1 og 9-2, som jeg 
har funnet fram til avgjørelsene ved å søke på rettspraksis etter disse reglene i 
Lovdatas database. 

Videre har jeg gjennomgått rettspraksis etter de ulovfestede reglene frem til 
arbeidsmiljøloven av 2005 trådte i kraft 1.1.2006. Disse har jeg funnet frem 
til ved å bruke kombinasjoner av søkeord som «arbeidstaker», «ansatt», «per-
sonvern», «integritet» og «personopplysning». På denne måten har jeg trolig 
fanget opp alle avgjørelser hvor arbeidstakers personvern er behandlet.

Undersøkelsen dekker rettspraksis fra norske domstoler for perioden 1. 
januar 2000 – 19. mai 2011.





DEL II:
 RETTSPRAKSIS





6 DEN VIDERE FREMSTILLING

Frem til 19. mai 2011 fantes det kun én avgjørelse fra Høyesterett som behand-
ler arbeidsmiljølovens nye kontrollregler. Dette er også den nyeste saken i mitt 
materiale, og er GPSkjennelsen fra 2011 (se pkt. 8.1) nedenfor. I denne og i 
Apotekteknikerdommen (pkt. 8.4) har retten behandlet saklighet og forholds-
messighet i en samlet interesseavveining. Dette gjelder også Billakkererdommen 
(8.5) samt avgjørelsene fra tiden før aml av 2005: Ølutsalgkjennelsen Rt 2004 
s. 878 (pkt. 9.2) og Butikkmedarbeiderkjennelsen RG 2002 s. 162 (se pkt. 
9.3). Felles for Tinekjennelsen (8.2) og Nettbusskjennelsen (8.3), er at par-
tene var enige om at kravet til saklighet var tilfredsstilt, tvistetemaet var om 
kontrolltiltaket var forholdsmessig eller ikke. Retten rendyrket derfor dette 
spørsmålet, og la til grunn at kontrolltiltaket var saklig begrunnet. 

Sakene basert på aml §§ 9-1 og 9-2 behandles i pkt. 8. Tinekjennelsen viser 
til Tippekassekjennelsen Rt 2001 s. 668 (se pkt. 9.1). Sistnevnte er fra tiden før 
aml § 9-1, men gir føringer for hvor langt arbeidsgiver kan gå i å gjennomføre 
kontrolltiltak overfor de ansatte. Reglene er presentert i korte trekk under 
pkt. 4 ovenfor. Arbeidsmiljøloven § 9-1 kodifi serer tidligere rettspraksis på 
saklighet og forholdsmessighet ved kontrolltiltak. Jeg har derfor også tatt med 
avgjørelser fra tiden før aml av 2005 trådte i kraft. 

Punktene 8 og 9 gir eksempler på kontrolltiltak som bruk av data fra GPS-
logger og PC-logger, spaning, kontrollrapport, kontroll av bil, kontrollkjøp 
og videoovervåkning. I punkt 8 gjennomgås seks rettsavgjørelser som gjelder 
arbeidsgivers bruk av kontrolltiltak som GPS-logger, spaning, kontroll av bil, 
PC-undersøkelse og kontrollkjøp. Videoovervåkning er fellesnevner for kjen-
nelsene som gjennomgås i kapittel 9.

Rettspraksis gir ikke eksempler på bruk av biometriske verktøy, som om-
fatter bruk av fi ngeravtrykk, irisskanning etc. brukt som identifi kasjon. Slike 
metoder gir en entydig identifi kasjon av en arbeidstaker, og kan brukes til 
adgangskontroll, innsjekking på fl y, innlogging på elektronisk utstyr og an-
dre kontrolltiltak. Kroppsskanning er så vidt jeg har brakt i erfaring ikke 
vanlig i Norge i dag, og det er derfor heller ikke noe rettspraksis på dette.29 
Kroppsskannere brukes blant annet på fl yplasser for å kontrollere at passa-
sjerer og mannskap ikke har med seg våpen og kniver etc. Siden teknologiske 

29  Mironenko, Olga 2011: «Body scanners vs. privacy and data protection». Materiale pre-
sentert på Personvernkonferansen 2010 10. desember 2010. Vil bli publisert i Computer Law 
and Security Review 2011.
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kontrollmetoder vanligvis blir billigere og enklere å anskaffe med tiden, kan 
det ikke utelukkes at dette også vil gjøre sitt inntog på norske arbeidsplasser 
som har behov for sikkerhetskontroll av personer. 

I punkt 10 behandles rettsavgjørelser om overvåkning av internettsider og 
bruk av IT-utstyr, og disse er analysert i DEL III pkt. 19. I pkt. 11 gjennom-
gås rettsavgjørelser om overvåkning av arbeidstakernes e-post. Arbeidsgivers 
utlevering av personopplysninger er temaet i pkt. 12. Dette temaet gjelder 
ikke kontroll av arbeidstaker, men er med i undersøkelsen fordi det berører 
arbeidstakers personvern. 

Punkt 8 -12 berører arbeidstakere, mens pkt. 13 gjelder arbeidssøkere 
og behandler kontroll i form av innhenting av opplysninger i forbindelse 
med ansettelse. 

I DEL III forsøker jeg å analysere materialet og trekke noen linjer fra retts-
praksis. I DEL III punkt 14 og 15 analyseres rettspraksis på de generelle vil-
kårene for kontrolltiltak i bestemmelsen i aml §§ 9-1 og 9-2 fra 2005, som er 
gjennomgått under pkt. 8 og 9. 

Del IV er avslutning hvor jeg reiser spørsmålet om vi burde ha en egen lov 
om personvern i arbeidslivet.



7 KORT OM BEVISAVSKJÆRING

Flere av sakene er kjennelser om bevisavskjæring, og det er derfor behov for å 
forklare bevisavskjæring i korte trekk. Hovedregelen i norsk rett er fri bevis-
førsel. Etter tvisteloven § 22-7 kan retten likevel «i særlige tilfeller nekte føring 
av bevis som er skaffet til veie på utilbørlig måte». Dette er en unntaksregel 
med et forholdsvis snevert anvendelsesområde.

Vilkårene for bevisavskjæringer er at føring av beviset medfører en kren-
kelse av tungtveiende rettssikkerhets- eller personvernhensyn, og at beviset er 
skaffet til veie på utilbørlig måte.

I saker hvor bevis begjæres avskåret etter tvisteloven § 20-7, gjør retten 
en vurdering i to etapper. Først vurderer retten om beviset er fremskaffet på 
ulovlig eller utilbørlig måte. Dersom det er lovlig fremskaffet kan det selvsagt 
fremlegges. Dernest, i tilfeller retten kommer til at beviset er fremskaffet på 
ulovlig eller utilbørlig måte, vurderer retten om det likevel kan tillates fremlagt 
som bevis dersom hensynet til sakens opplysning tilsier. 

I de tilfellene hvor domstolene har konkludert at et bevis fremskaffet på 
ulovlig eller utilbørlig måte, har domstolene trukket opp grensene mellom 
rettmessig og rettsstridig opptreden. Arbeidsgiver har styringsrett innen hand-
lingsrommet for rettmessig opptreden. Dersom retten kommer til at et bevis er 
fremskaffet på ulovlig eller utilbørlig måte, har retten samtidig uttalt at dette 
er en opptreden som ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett. 

Dersom retten likevel skulle tillate arbeidsgiver å fremlegge beviset, er det-
te på tross av at grensene for lovlig utøvelse av styringsretten er overtrådt. 
Hensynet til sakens opplysning vil i mange tilfeller tilsi at bevisene likevel bør 
tillates fremlagt. 

Ved vurdering av om beviset likevel skal tillates ført av hensyn til sakens opp-
lysning, vurderer retten om føring av beviset medfører en krenkelse av tungtvei-
ende rettssikkerhets- eller personvernhensyn. Enkelte av kjennelsene om bevisav-
skjæring drøfter hva som er tungtveiende personvernhensyn. Dette gjennomgås i 
forbindelse med den enkelte kjennelse og oppsummeres i pkt. 16 nedenfor. 

Den enstemmige Gatekjøkkenkjennelsen (Rt 1991 s. 616) er sentral både 
for bevisavskjæring generelt og for personvern spesielt. Tvisteloven § 22-7 er en 
kodifi sering av tidligere uskreven rett, hvor Gatekjøkkenkjennelsen (Rt 1991 s. 
616) var det første prejudikatet for en slik ulovfestet regel om bevisavskjæring.
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I Gatekjøkkenkjennelsen ble et hemmelig videoopptak avskåret (dvs. nektet 
ført) som bevis i en straffesak mot en ansatt som var tiltalt for underslag.30 
Høyesterett har her gjort noen generelle betraktninger om hvordan hensynet til 
sakens opplysning skal veies opp mot hensynet til personvernet. Dette gjengis 
nedenfor fordi tilsvarende vurderingen er lagt til grunn i rettspraksis i sivile 
saker, og er lagt til grunn for kodifi seringen av regelen i tvisteloven § 22-7. 
Dommen er fra tiden før aml § 9-1 trådte i kraft, men er likevel av stor interesse.

Arbeidsgiver hadde mistanke om underslag, og trengte bevis. Retten la av-
gjørende vekt på hensynet til arbeidstakeren, som ble utsatt for en 

«… alvorlig integritetskrenkelse. Å ha blitt utsatt for hemmelig video-overvåkning 
på arbeidsplassen må av en arbeidstaker oppleves som sterkt belastende. Etter 
min mening taler vesentlige personvernhensyn for at domstolene nekter bruk 
av et bevis tilveiebrakt på denne måte. Ved en slik holdning vil domstolene 
motvirke denne form for krenkelser.» (Sitat Gatekjøkkenkjennelsen, Rt. 1991 
side 616, her fra side 623-624).

GPSkjennelsen fra 2011 (se pkt. 8.1) er et eksempel på at retten tillot at et 
bevis ble tillat ført, på tross av at det var innhentet på utilbørlig måte. Her var 
krenkelsen beskjeden. Bevisavskjæring og betydning av krenkelsen er drøftet 
under pkt. 16 nedenfor.

30  Fjernsynsovervåkning er særskilt regulert i pol kapittel VII og i personopplysningsforskriften 
(pof) kapittel 8. Slik overvåkning skal være godt skiltet slik at de som overvåkes er informert. 
I sakene om skjult videoovervåkning er overvåkningen skjedd uten at arbeidstakeren vet om 
det, og er derfor også i strid med reglene for fjernsynsovervåkning. 



8 FORSKJELLIGE KONTROLLTILTAK

I dette kapittelet gjennomgås seks rettsavgjørelser som gjelder arbeidsgi-
vers bruk av kontrolltiltak som GPS-logger, spaning, kontroll av bil, PC-
undersøkelse og kontrollkjøp.

8.1 GPSkjennelsen (HR-2011-1019-U)

GPS er geografi sk posisjonsstyringssystemer som registrering geografi sk loka-
lisering av kjøretøy, eksempelvis taxi, budbil etc. Slike systemer brukes blant 
annet som verktøy for å styre bilfl åter, ofte i kombinasjon med elektronisk 
kjørebok. I en undersøkelse foretatt av forskningsstiftelsen FAFO i 2010 opp-
gir 24 % av de spurte arbeidstakerne i transportsektoren at de ble overvåket 
av slike systemer.31 Sju prosent av de spurte arbeidstakerne for øvrig var utsatt 
for slik kontroll. 

I en enstemmig kjennelse kom lagmannsretten til at utskrift av GPS-
logg kunne fremlegges som bevis i tvist om oppsigelse av arbeidsforhold. 
Høyesteretts ankeutvalg forkastet enstemmig anke over lovtolkning og saks-
behandling .32 Ankeutvalget begrunnet dette kun med at anken «klart» ikke 
kunne føre frem, og vi går derfor til lagmannsrettens begrunnelse.

Både Høyesteretts ankeutvalg og lagmannsretten konkluderte med at bevi-
set var fremskaffet på utilbørlig måte, men tillot likevel fremleggelse av hensyn 
til sakens opplysning fordi beviset var viktig for å få en riktig dom. 

Et avfallsselskap hadde installert et administrasjons-, navigasjons- og regis-
treringsverktøy GPS Realtime Waste Management, som registrerer og lagrer 
data om hvilken rute som kjøres, hvilken bil som kjører ruta, og tidspunkt for 
tømming av den enkelte søppeldunk. Utskrift av GPS-loggen sammenholdt 
med timelister for arbeidstakeren var sentralt i grunnlaget for arbeidsgivers 
oppsigelse av arbeidstakeren. Arbeidstakeren krevde beviset avskåret.

Innføringen av systemet hadde til formål å få på plass en effektiv adminis-
trasjon og drift, samt å utarbeide arbeidsplaner og normere tidsforbruket på 

31  FAFO-rapport 2010:46 Mona Bråthen: Kontroll og overvåkning i arbeidslivet, august 2010, 
side 86 -87 og 94-95.

32  Kjennelsen er ennå ikke trykket i Retstidende, og referanse til Rt kan derfor ikke oppgis.
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de enkelte rutene. Retten kom til at dette opprinnelige formålet ikke var i strid 
med interesseavveiningen i pol § 8 bokstav f).33

Bruken av GPS-opplysninger i den aktuelle saken var imidlertid at annet 
formål enn det opprinnelige formålet. Etter pol § 11 bokstav c) krever dette 
uttrykkelig og informert samtykke fra den registrerte, dvs. arbeidstakeren.34 
Det var omstridt om slikt samtykke forelå, og arbeidsgiver hadde bevisbyrden 
for dette. Denne var ikke oppfylt, og retten la til grunn at samtykke til dette 
nye formålet ikke forelå. Lagmannsretten kunne heller ikke se at den nye be-
handlingen kunne begrunnes i en interesseavveining etter pol § 8 bokstav f).

Retten anså bruken av GPS-opplysninger som et kontrolltiltak, som regu-
leres av aml § 9-1 og § 9-2. 

Den nye bruken av GPS-opplysningene var ikke drøftet med de tillitsvalgte, 
og det er heller ikke gitt informasjon, slik aml § 9-2 krever. At disse reglene 
ikke var hensyntatt, mente retten talte mot at personopplysningene kunne an-
ses rettmessige etter en interesseavveining etter pol § 8 bokstav f). Retten presi-
serte at det ikke kunne utelukkes at bruken av GPS-opplysninger i oppsigelses-
sak kunne vært rettmessig dersom arbeidsgiver hadde fulgt informasjons -og 
drøftingsplikten i aml § 9-2. Dette illustrerer at arbeidsgivers saksbehandling 
har stor betydning for om et kontrolltiltak er lovlig, noe som beror på utfallet 
av interesseavveiningen som retten gjør.

På denne bakgrunn konkluderte retten med at beviset var fremskaffet «på 
utilbørlig måte». Med denne konklusjonen har retten streket opp grensene for 
arbeidsgivers styringsrett. I denne saken tillot retten likevel beviset fremlagt, 
fordi beviset var viktig for å få et riktig resultat i saken. Dette resultatet rok-
ker likevel ikke ved det faktum at retten har konkludert med at GPS-data ikke 
kan brukes til annet formål enn det opprinnelige, med mindre det foreligger 
samtykke (jf. pol § 11 bokstav c). Det er også verd å merke seg at retten åpner 
for en slik bruk av GPS-opplysninger til andre enn opprinnelig formål dersom 
informasjons- og drøftingsplikten etter aml § 9-2 hadde vært oppfylt, se pkt. 
14 og 15 nedenfor.

I rettens drøfting av om beviset likevel skulle tillates fremlagt mente retten 
at den aktuelle bruken GPS-data ikke var krenkende. Retten viste til en dom 

33 Personopplysningsloven § 8 bokstav f) krever at det foretas en interesseavveining mellom 
arbeidsgiver («behandlingsansvarlig») og arbeidstaker («den registrerte»). Behandlingen av 
personopplysninger må være nødvendig, og hensynet til at arbeidsgiver kan få ivaretatt sine 
berettigede interesser må være mer tungtveiende enn hensynet til arbeidstaker. Vilkårene for 
behandling av personopplysninger er behandlet i faglitteraturen, se blant annet Schartum og 
Bygrave: Personvern i informasjonssamfunnet. 

34 Personopplysningsloven § 11 er behandlet i juridisk teori, og jeg viser til dette, blant annet 
Schartum og Bygrave: Personvern i informasjonssamfunnet. Det samme gjelder reglene om 
samtykke, som er defi nert i pol § 2 nr 7).
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i Den europeiske menneskerettighetsdomstol av 2. september 2010.35 Her ble 
bruk av GPS-data karakterisert som mindre inngripende i sentrale rettsgoder 
enn overvåkning ved bruk av lyd og bilde. Lagmannsretten var enig i en slik 
vurdering og kategoriserte slik bruk av GPS-opplysninger som et «tradisjonelt 
kontrolltiltak», følgelig var graden av krenkelse begrenset. 

Denne kjennelsen illustrerer hvordan arbeidsmiljøloven og personopplys-
ningsloven virker sammen. Hvorvidt et kontrolltiltak kan iverksettes reguleres 
av arbeidsmiljøloven, mens personopplysningsloven regulerer hvorvidt opp-
lysningene kan behandles. Dersom et kontrolltiltak omfattes av personopplys-
ningsloven, omfattes det også av arbeidsmiljøloven. 

Kravene til saklighet og saksbehandling analyseres nærmere i DEL III i pkt. 
14 og 15 nedenfor, mens oppreisning behandles i pkt. 17, overvåking i pkt. 19 
og EMK i pkt. 20. 

8.2 Tinekjennelsen (RG 2007 s. 855) 

Dette er også en sak om bevisavskjæring.36 Arbeidsgiver hadde fått et tips om 
at arbeidstakeren, en sjåfør i Tine, underslo varer fra arbeidsplassen. På denne 
bakgrunn ble det iverksatt hemmelig spaning med fotografering av arbeidsta-
keren utenfor boligen hans. Kontrollen skjedde ved at en kontrollør og en vek-
ter kjørte etter arbeidstakeren da han skulle ut på et kjøreoppdrag, og deretter 
hjem til hans privatbolig. Dette foregikk i arbeidstiden, men den ansatte hadde 
velferdspermisjon resten av dagen etter at kjøreoppdraget var gjennomført. 
Fotografi er ble tatt i skjul i tidsrommet kl. 0638 – 0800 den aktuelle dagen. 
Dette sikret bilder av at sjåføren bar kasser til og fra varebilen. Som følge av 
de forhold som ble avdekket, ble arbeidstakeren gitt avskjed. Arbeidstakeren 
saksøkte arbeidsgiver med påstand om ugyldig avskjed. Arbeidsgiver fremla 
fotografi ene, kontrollrapport og vitneprov fra de som hadde gjennomført spa-
ningen som bevis i denne rettssaken. Den avskjedigede arbeidstakeren krevde 
disse bevisene avskåret. 

Partene var enige om at det forelå saklig grunn til kontroll. Rettens vurde-
ringstema var om tiltaket var forholdsmessig, jf. kravet i aml § 9-1 (1) om at kon-
trolltiltak ikke må innebære en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren. 

Kontrollmetoden: I kjennelsen viser retten viser til Tippekassekjennelsen 
og Gatekjøkkenkjennelsen, og vurderer om spaning med fotografering stiller 
i samme kategori som skjult videoovervåkning. Den aktuelle spaningen var 

35  EMDN-2005-35623 Uzun mot Tyskland..
36  Saksbehandlingen og lovtolkningen ble anket til Høyesterett, men Kjæremålsutvalget fant det 

enstemmig klart at anken ikke kunne føre frem og forkastet anken. HR-2007-540-U.
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ikke vedvarende, og kunne derfor ikke sidestilles med skjult videoovervåkning. 
Fotograferingen foregikk uten den kontrollertes kunnskap. «Lagmannsretten 
fi nner det imidlertid ikke tvilsomt at utgangspunktet og hovedregelen vil være 
at hemmelig spaning med fotografering i skjul ikke er lovlig, i alle fall som et 
generelt kontrolltiltak.» En samlet lagmannsrett står bak den siterte uttalelsen, 
men retten delte seg i synet på om kontrolltiltaket var lovlig. Flertallet (2 dom-
mere) mente at kontrolltiltaket var lovlig, mens mindretallet (1 dommer) mente 
beviset var ulovlig innhentet og at det burde vært nektet ført.

Retten trekker inn rettspraksis om hemmelig videoopptak av ansatte 
som «uten unntak [har] konkludert med at beviset er ulovlig ervervet». I 
Gatekjøkkenkjennelsen i Rt 1991-616 sier retten at «målrettet og hemmelig 
videoovervåkning er en alvorlig integritetskrenkelse». Lagmannsrettens fl er-
tall anså imidlertid ikke Tines kontrolltiltak som en tilsvarende krenkelse. 
Begrunnelsen for dette var at det var et målrettet tiltak gjennomført for å av-
krefte eller bekrefte mistanke. Denne mistanken var basert på tips. Av dette 
kan man utlede at jo sterkere mistanken er, jo sterkere integritetskrenkelse kan 
tenkes akseptert.

Retten trekker også frem en annen forskjell mellom videoopptak og spa-
ning med fotografering som kontroll- og bevismetode: Kontrollpersonene i 
Tinesaken skulle vitne om det de selv hadde observert. Når videoopptak bru-
kes som bevis er det selve videoopptaket som er beviset, og ikke vitnenes selv-
stendige observasjoner. Denne forskjellen kan være relevant for vurderingen 
av bevisverdien. Når man skal vurdere om en kontrollmetode er lovlig, vurde-
rer retten om metoden er krenkende for den som overvåkes.

Alternative kontrollmetoder: Tine hadde en avtale med fagforeningene om 
kontrolltiltak som omfattet en rekke kontrollmetoder. Spaningen var ikke en 
del av dette kontrollregimet, og var heller ikke drøftet med tillitsvalgte. Retten 
la vekt på dette i saklighetsvurderingen, og sier at brudd på saksbehandlings-
reglene i aml § 9-2 har betydning for rekkevidden av aml § 9-1. Dette har 
imidlertid ikke hatt særlig praktisk betydning for resultatet i saken. 

Retten la vekt på at saksbehandlingsreglene om informasjon og drøfting i 
aml § 9-2 ikke var ikke fulgt for det spesielle kontrolltiltaket. Paragraf 9-2 er 
en ordensforskrift som bare regulerer arbeidsgivers saksbehandling. Likevel 
mente retten at manglende saksbehandling hadde betydning for saklighets-
vurderingen etter § 9-1. Retten vurderte de ordinære kontrollmetodene som 
var avtalt lokalt, og kom til at disse ikke hadde vært egnet. Dette ble tillagt 
vekt i saklighetsvurderingen, ved at brudd på saksbehandlingsreglene i aml § 
9-2 hadde betydning for rekkevidden av aml § 9-1. Dette må oppfattes som at 
arbeidsgivers styringsrett mht. valg av type og omfang av kontroll innsnevres 
dersom saksbehandlingsreglene for det aktuelle kontrolltiltaket ikke er fulgt, 
som er tilfelle her.
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Retten har vurdert om de kontrollmetoder som var avtalt ville ha vært eg-
net til å få avdekket eller stanset eventuelle underslag, og kom til at de avtalte 
metodene ikke var egnet. Spaningen var nødvendig, og det var ikke andre 
alternative kontrollmetoder som var avtalt mellom partene, som kunne vært 
brukt. På denne bakgrunn la retten ikke avgjørende vekt på at arbeidsgiver 
hadde overtrådt drøftingsplikten i aml § 9-2. Dette illustrerer hvordan saksbe-
handlingsreglene får betydning for interesseavveiningen mellom arbeidsgivers 
behov for å avdekke og stanse mislige forhold og arbeidstakers personvernin-
teresser. Mistanken mot arbeidstakeren blir tillagt betydelig vekt i denne in-
teresseavveiningen, som er en sentral del av vurderingen av om kontrolltiltaket 
var en «uforholdsmessig belastning» for arbeidstakeren, jf. aml § 9-1 (1). 

I rettens vurdering av forholdsmessighet, har den konkrete mistanken og 
at tiltaket var rettet spesielt mot den mistenkte, hatt stor betydning. Av dette 
kan man legge til grunn som hovedregel at rutinemessig kontrolltiltak i form 
av spaning uten konkret mistanke vil være ulovlig.

Retten har her gitt en generell føring om at hemmelig spaning med fotogra-
fering ikke er et lovlig kontrolltiltak etter aml § 9-1. Videre uttalte retten at en 
slik spaning med hemmelig fotografering var et sterkt inngrep i den person-
lige integritet, og at personvernhensyn også gjaldt kontrolltiltak ved konkret 
mistanke om misligheter, selv om arbeidsgivers kontrolladgang går lenger i 
slike tilfeller. Rettens fl ertall oppsummerte dette som følger: «Flertallet fi nner 
derfor grunn til å understreke at det bare kan være aktuelt å akseptere denne 
formen for kontroll dersom det foreligger en konkret mistanke om straffbare 
forhold mot en eller fl ere ansatte, og de kontrollmuligheter bedriften ellers rår 
over, fremstår som utjenlige. Rammene for å godta denne formen for kontroll, 
vil være snevre.»

Rettens fl ertall på to dommere konkluderte med at Tines kontrolltiltak var 
saklig begrunnet og at de ikke innebar en uforholdsmessig belastning for ar-
beidstakere. Mindretallet på én dommer mente at kontrolltiltaket var ulov-
lig og representerte et vidtgående integritetsinngrep som kunne sammenlignes 
med skjult videoovervåkning. Dissensen viser hvor vanskelige slike avveinin-
ger er. Det som imidlertid er klart ved denne kjennelsen, er at spaning som 
kontrolltiltak som hovedregel er forbudt. Flertallets konklusjon bekrefter et 
meget snevert og konkret begrunnet unntak. Arbeidstakeren i Tinesaken på-
kjærte lagmannsrettens saksbehandling og lovtolkning, men Høyesteretts kjæ-
remålsutvalgs fant enstemmig at kjæremålet ikke kunne føre frem.

På bakgrunn av denne kjennelsen kan man legge til grunn at arbeidsgivers 
styringsrett normalt ikke gir grunnlag til å gjennomføre spaning på arbeidsta-
kere, men at det unntaksvis kan gjennomføres. 

Det vises til analysen i DEL III pkt. 14, 15 (saklighetskrav og saksbehand-
ling), 16 (bevisavskjæring) og 18 (saksomkostninger).
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8.3 Nettbusskjennelsen (RG 2007 s. 56) 

I denne enstemmige kjennelsen ble kontrollrapporter fra et vaktselskap avskå-
ret som bevis i en oppsigelsessak. En kontrollør fi kk utført diverse bilrepara-
sjoner hjemme hos arbeidstakeren mens denne var sykmeldt. Betalingen var 
kontant og uten kvittering. På denne måten fi kk kontrolløren tilgang til verk-
stedet, samt arbeidstakerens hjem hvor han kunne overhøre private samtaler.

Kontrolltiltaket i denne saken fant sted før aml av 2005 trådte i kraft, 
men retten la til grunn at lovforslaget til aml § 9-1 ville kodifi sere gjeldende 
rett. Retten vurderte lovligheten i forhold til aml § 9-1, og kom til at bevis 
innhentet ved kontroll i strid med bestemmelsen i § 9-1, som hovedregel må 
avskjæres som bevis.

I likhet med Tinekjennelsen, la retten til grunn at lovens krav til saklighet 
var oppfylt. Retten vurderte om kontrolltiltaket var uforholdsmessig overfor 
arbeidstakeren. «Lagmannsretten antar at svaret her beror på en interesseav-
veining av arbeidsgiverens behov for å føre kontroll opp mot arbeidstakerens 
personvern og beskyttelse av privatlivet.»

Selv om den handlingen vekteren fremkalte ikke var ulovlig, kritiserte 
retten hele fremgangsmåten fordi den hadde et provokasjonslignende preg. 
Retten la vekt på at dette skjedde mens den ansatte var sykmeldt, og til dels på 
tidspunkter den ansatte normalt ville hatt fritid.

Retten kritiserte arbeidsgiver for denne provokatoriske fremgangsmåten og 
mente at arbeidsgiver heller burde brukt andre og mindre inngripende meto-
der. Arbeidsgiver hadde heller ikke forsøkt å snakke med arbeidstakeren om de 
aktivitetene han var mistenkt for, eller foretatt andre undersøkelser omkring 
forholdet. Disse momentene ble brukt i arbeidsgivers disfavør i vurderingen av 
om tiltaket var forholdsmessig. 

Lagmannsretten mente at det var grunn til å motvirke at så vidt inngripen-
de tiltak tas i bruk i arbeidslivet, og særlig når dette ikke er tvingende nødven-
dig. Arbeidstakerens advokat viste til at både arbeidstakeren og ektefellen fi kk 
privatlivet invadert på en måte som rettsordenen ikke kan beskytte. Retten 
anså kontrollmetoden « som et så vesentlig inngrep i personvernet at det ikke 
kan aksepteres» og konkluderte enstemmig med at beviset måtte avskjæres. 

I denne saken har retten kun vurdert forholdsmessigheten og konkludert 
med at inngrepet i personvernet for stort til å kunne aksepteres. Deretter har 
retten gått rett til konklusjonen om bevisavskjæring. Det fremgår ikke av rettens 
premisser om de har vurdert om bevisene likevel skal tillattes fremlagt, på tross 
av at de er fremskaffet på ulovlig måte. Dette kan tolkes som om dette konkrete 
tilfellet var så klart lovstridig at det var utelukket å vurdere om bevisene likevel 
skulle tillates ført.
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På bakgrunn av denne kjennelsen må man legge til grunn at arbeidsgiver 
som hovedregel ikke har rett til å gjennomføre provokasjonslignende kontroll-
tiltak, selv ikke på grunnlag av mistanke om mislige forhold. 

Denne saken er også interessant mht. saksomkostninger, se DEL III pkt. 
18 nedenfor.

8.4 Apotekteknikerdommen – (RG 2010 s. 310) 

I Apotekteknikerdommen i RG 2010 s. 310 ble en arbeidstaker avskjediget for-
di hun nektet å medvirke til kontrolltiltak rettet mot bilen hennes. Arbeidstaker 
har plikt til å medvirke til kontrolltiltak, jf. det som er sagt om arbeidsgivers 
styringsrett under pkt. 4.1 ovenfor. Arbeidstakeren krevde erstatning og opp-
reisning for ulovlig oppsigelse, og retten vurderte i den forbindelse lovligheten 
av arbeidsgivers kontrolltiltak. Et fl ertall på fi re dommere mente oppsigelsen 
var lovlig. En samlet rett mente at kontrolltiltaket var lovlig og saklig, og ikke 
i strid med aml § 9-1 som er problemstillingen i dette punktet.

Dommen illustrerer saklighetskravet og grensen for arbeidsgivers styrings-
rett i en kontrollsituasjon.

Det er nødvendig å gi et kort referat av faktum i saken: 
En apotektekniker ble mistenkt for å ha tatt salgsvarer i strid med gjel-

dende rutiner og regler, og for å ha plassert disse i sin privatbil, som sto parkert 
utenfor apoteket. Kolleger formidlet denne mistanken til ledelsen, som beslut-
tet å foreta en rettet utpasseringskontroll ved dagens slutt. Den ansattes vesker 
ble undersøkt, og den ansatte medvirket til denne kontrollen. Vakten ønsket i 
tillegg å kontrollere arbeidstakerens bil, men dette nektet arbeidstakeren, som 
fjernet seg fra stedet. Senere kom hun tilbake til parkeringsplassen og satte 
seg i bilen. Vekteren var der fremdeles, og så den blå posen som lå i bilen. Da 
arbeidstakeren åpnet bilføreren for å sette seg inn, fi kk vekteren tak i posen 
som lå på gulvet i førersetet. Arbeidstakeren rev posen ut av hendene hans 
og ba han komme seg unna. Vekteren gikk deretter rundt bilen og åpnet den 
andre døren. Han måtte gi opp å få tak i posen fordi arbeidstakeren satte bilen 
i bevegelse, mens vekteren fortsatt delvis var inne i bilen. Vekteren forfulgte 
henne, men ga opp etter kort tid.

Bedriften hadde en rutinebeskrivelse for kontrolltiltak, som påla de ansatte 
å stille både vesker og biler tilgjengelige for arbeidsgivers kontroll. Det var 
presisert at vaktselskap ikke hadde rett til å ransake. Bedriftens interne kon-
trollregler var tilgjengelige på bedriftens intranett og den ansatte var også kjent 
med at et eksternt vaktselskap hadde disse kontrolloppgavene.
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Retten beskrev problemstillingen som om «det å skulle gi tilgang til vesker 
eller lignende i bilen, eventuelt om dette sammen med kontrollmuligheten som 
helhet, blir en ulempe som ikke kan oppveies av bedriftens behov.»

Arbeidsgivers rett til kontroll av vesker var ikke omstridt. Rettens vurde-
ringstema var om arbeidsgiver har plikt til å gi arbeidsgiver tilgang til vesker 
og lignende som lå inne i bilen. Videre veide retten ulempen for arbeidstaker 
opp mot bedriftens behov. 

I denne saken var bedriften et apotek, og apotekvarer er strengt regulert. 
Dette skyldes at risikoen dersom apotekvarer skulle komme på avveie, er be-
tydelig større enn om eksempelvis matvarer skulle komme på avveie. Retten 
mente derfor at et apotek har større behov for å kontrollere sine ansatte, enn 
andre. Samtidig anerkjente retten varehandelens generelle interesse i å kontrol-
lere og redusere svinn. Videre mente retten at kontrolladgangen av ansattes 
biler er en forlengelse av veskekontrollen. Denne delen av kontrollretten er en 
«naturlig og nærliggende følge av veskekontrollen som sådan.» Retten viser 
også til hendelsesforløpet, som illustrerte at kontrollen ville blitt urealistisk og 
ineffektiv dersom kontrollmuligheten ikke kunne omfatte bilen. Her er hensy-
net til kontrollens effektivitet vektlagt, ved at kontrolltiltaket må legges opp 
slik at arbeidstaker ikke kan omgå det.

Etter at retten konkluderte med at hensynet til arbeidsgivers behov talte for 
denne kontrolladgangen, gikk retten over til å vurdere hensynet til arbeidsta-
ker. Retten vurderte om det var en nevneverdig tilleggsulempe for den ansatte 
å måtte godta kontroll av vesker som befant seg inne i bilen. Her gikk retten 
rett til konklusjonen om at denne tilleggsulempen ikke var nevneverdig, uten 
å begrunne dette nærmere.

Dernest gikk retten over til å se på kontrolladgangen som helhet var en 
ulempe som måtte føre til at kontrolltiltak, slik de var beskrevet i rutinebe-
skrivelsen, ville falle utenfor det som aml § 9-1 gir adgang til. Også her gikk 
retten rett til konklusjonen om at kontrolltiltaket var innen lovens rammer. 
Dette ble ikke begrunnet nærmere. Retten sa uttrykkelig at kontrolladgang 
for biler «ikke er et så inngripende tiltak at det ikke kan aksepteres av tillits-
valgte og organisasjonene på medlemmenes vegne». Med dette ga retten klart 
uttrykk for at arbeidsgivers kontroll av ansattes privatbil ikke kan anses som 
meget krenkende i seg selv. Sitatet ovenfor er fra vurderingen av saksbehand-
lingsreglene i aml § 9-2, men gir likevel et klart signal om at retten mente at 
bilkontroll ikke var et inngripende tiltak. Retten fant det sannsynlig at drøf-
tingsregelen i aml § 9-2 var fulgt. 

I helhetsvurderingen har retten lagt vekt på følgende hovedmomenter: 
• Apotek har særlig behov for kontrolltiltak, som er større enn de generelt 

kontrollbehovene som varehandelen har.
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• Dersom man ikke kunne kontrollere bil, ville det være for lett å omgå 
kontrollen

• Det dreide seg om en enkeltstående kontroll ved mistanke 
• Skriftlige rutiner både for kontroll på mistanke og rutinekontroll forelå
• Rutiner var drøftet med tillitsvalgte
• Kontrolltiltaket var ikke særlig inngripende og medførte ingen store ulem-

per for arbeidstaker
• Tiltakene var akseptert av fagforening, og var innenfor rammene for hva 

fagforeninger kan akseptere på vegne av arbeidstakere. 

Retten konkluderte enstemmig med at kontrolladgangen og rutinebeskrivelsen 
ikke var i strid med aml § 9-1. Deretter gikk retten over til å vurdere om vek-
teren ved den aktuelle kontrollen hadde overtrådt grensen for hva og hvordan 
kontrollen rettmessig kan utøves.

Lagmannsretten fant det sannsynlig at arbeidstakeren hadde motsatt seg 
å gi vekteren tilgang til bilen fordi hun fryktet at kontrollen ville avsløre at 
hun hadde varer fra apoteket i bilen. På dette tidspunktet hadde arbeidsta-
keren allerede motsatt seg lovlig kontroll ved å nekte vekteren å kontrollere 
bilen. Retten fant det åpenbart at vekteren gikk over grensen da han forsøkte 
å tilegne seg posen som lå i bilen etter at arbeidstakeren hadde satt seg inn i 
bilen for å kjøre avgårde. Arbeidstakerens prosessfullmektige omtalte denne 
situasjonen som en maktutøvelse sidestilt med ransaking.

Denne krenkelsen ble tillagt betydning ved utmålingen av den oppreis-
ningserstatning som arbeidstakeren ble tilkjent.37 Hun ble tilkjent kr 25 000 i 
oppreisning for belastninger som avskjeden hadde påført henne, og en ukjent 
del av dette skulle kompensere for den krenkelse hun ble utsatt for gjennom 
kontrollen av bilen, som hun fysisk forsøkte å forhindre.38 I DEL III pkt. 17 
(nedenfor) behandles krenkelsens betydning for oppreisning, og det vises til 
dette punktet.

På bakgrunn av denne dommen må man legge til grunn at arbeidsgivers 
styringsrett til å gjennomføre kontrolltiltak er avhengig av hva som konkret 
er avtalt med organisasjonene. Konkret mistanke kan utvide arbeidsgivers ad-
gang til å gjennomføre ekstraordinære kontrolltiltak ut over det som er avtalt. 
Ransaking som kontrollmetode faller likevel helt utenfor det styringsretten gir 
hjemmel til å gjennomføre. 

37  Oppreisningserstatning oppreisningen er erstatning for ikke-økonomisk tap knyttet til belast-
ningen ved å bli avskjediget, og er hjemlet i aml § 15-12. Arbeidsmiljøloven § 15-12 (2) gir 
også hjemmel til erstatning for økonomisk tap ved urettmessig oppsigelse og avskjed.

38  Avskjeden ble satt til side, men opprettholdt som oppsigelse.
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Rettens vurdering av om kontrolltiltaket var forholdsmessig var derfor ba-
sert på at saksbehandlingsreglene var fulgt. Dersom man tenker seg en tilsva-
rende sak hvor saksbehandlingsreglene ikke var fulgt, kan det ikke utelukkes 
at retten ville gjort en interesseavveining i disfavør av arbeidsgivers kontroll-
behov. Tinekjennelsen og GPSkjennelsen støtter en slik antakelse. Betydningen 
av god saksbehandling er drøftet oppsummeringsvis i pkt. 15 nedenfor. 

8.5 Billakkererdommen – (LB-2007-121782) 

«Billakkererdommen» fra Borgarting gir også en god illustrasjon på saklighets-
kravet til kontrolltiltak.39 En tidligere arbeidstaker saksøkte arbeidsgiver med 
krav om erstatning for trakassering, men tapte saken på dette punkt. Dommen 
var enstemmig, og arbeidstaker ble tilkjent oppreisningserstatning for brudd 
på personopplysningsloven fordi arbeidsgiver hadde behandlet personopplys-
ninger hentet fra arbeidstakerens PC i strid med personopplysningsloven. 

Arbeidstakeren anførte at arbeidsgiveren hadde trakassert henne i forbin-
delse med en konfl ikt om fravær. Arbeidsgiveren mistenkte arbeidstakeren for 
urettmessig å ha utbetalt for mye i lønn til seg selv for perioder hvor arbeids-
takeren, etter arbeidsgivers oppfatning, hadde hatt ulovlig fravær. For å fi nne 
ut av denne mistanken om fravær, ga arbeidsgiver et eksternt IT-fi rma, IBAS, i 
oppdrag å fi nne ut når arbeidstakers PC hadde vært logget på og av. IBAS ana-
lyserte tidsstemplene på den PC'en som arbeidstakeren hadde brukt. Formålet 
med denne analysen var å fi nne ut noe om når arbeidstakeren hadde vært på 
jobb eller utført arbeid hjemmefra.

Da retten drøftet om kontrolltiltaket var saklig, jf. aml § 9-1, la retten vekt 
på at arbeidsgiver hadde konkret, begrunnet mistanke om at arbeidstakeren 
hadde sørget for å få utbetalt lønn for fraværsperiodene. Hun skulle ha truk-
ket seg selv i lønn for disse periodene. I likhet med Apotekteknikerdommen ble 
konkret mistanke om mislige forhold tillagt stor vekt i saklighetsvurderingen. 
Dette er naturlig fordi arbeidsgivers behov for kontroll er betydelig større når 
mistanke foreligger, sammenlignet med rutinemessig kontroll.

Siden arbeidstakeren utførte mesteparten av oppgavene sine på PC, fant ret-
ten at en undersøkelse av logginformasjon på PC medførte en «relativt begren-
set» belastning for arbeidstaker. Vurdert opp mot arbeidsgivers kontrollbehov, 
hvor det ikke var alternative kontrollmetoder, konkluderte retten med at dette 

39 Dommen ble anket til Høyesterett, som forkastet begge ankene, HR-2008-1563 U og HR-
2008-1570-U.
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kontrolltiltaket ikke innebar noen uforholdsmessig belastning for arbeidstaker. 
Retten konkluderte med at aml § 9-1 første ledd ikke var overtrådt. 

Undersøkelsen av arbeidstakerens PC ga arbeidsgiveren en rekke person-
opplysninger. Retten vurderte måten arbeidsgiver hadde behandlet person-
opplysninger og la vekt på at IBAS-rapporten alene ikke var egnet til å trekke 
konklusjoner om når arbeidstakeren hadde vært på jobben. Årsaken til dette 
var at enkelte av arbeidsoppgavene ikke ble registrert på PC'en og fordi fi lsys-
temet ikke var beregnet på, eller egnet til slik registrering. I dommen presiserer 
retten at aml § 9-1 annet ledd viser til at behandling av personopplysnin-
ger reguleres av personopplysningsloven. Arbeidsgiveren blir kritisert i dom-
men for ikke å ha tatt høyde for disse begrensningene ved materialet da det 
ble brukt som grunnlag for å underbygge påstandene om uberettiget fravær. 
Arbeidstakeren ble nødt til å forsvare seg mot arbeidsgiverens «bevis» for 
fravær, og måtte fremlegge dokumentasjon for passering av bompengering 
etc. Arbeidstaker måtte også forsvare seg mot arbeidsgivers «overdrevne på-
stander» om uberettiget fravær. Etter rettens oppfatning var dette en urimelig 
belastende for arbeidstakeren.

På denne bakgrunn konkluderte retten med at bruken av logginformasjon 
etter en samlet vurdering var i strid med pol § 8 bokstav f). 

Retten viste til forarbeidene til arbeidsmiljøloven, som sier at saklighets-
vurderingen etter pol § 8 bokstav f) langt på vei vil bli sammenfallende med 
saklighetsvurderingen i aml § 9-1.40 På tross av dette konkluderte retten med 
at IBAS-undersøkelsen var lovlig i forhold til aml § 9-1. Samtidig konkluderte 
retten at arbeidsgiver hadde opptrådt i strid med pol § 8 f). Dette skyldes trolig 
at retten først vurderte kontrollmetoden etter arbeidsmiljøloven, uten å se hen 
til personopplysningsloven. Deretter vurderte retten pol § 8 bokstav f). 

Denne saken viser at saklighetsvurderingene etter arbeidsmiljøloven og 
personopplysningsloven kan slå ut i hver sin retning, se DEL III pkt. 14 og 15. 

På et meget mangelfullt datagrunnlag hadde arbeidsgiver hevdet at arbeids-
taker hadde fravær på ca. 30 prosent. Retten mente at arbeidsgiver var å be-
breide for bruken av logginformasjon. Videre la retten la vekt på at bruken av 
opplysninger var en belastning for henne. Etter en vurdering av feilens karak-
ter og sannsynlige virkninger, ble arbeidsgiver dømt til å betale en erstatning 
for ikke-økonomisk tap (oppreisningserstatning) på kr 5000 til arbeidstake-
ren.41 Dette er nærmere kommentert under pkt. 17 nedenfor. 

40 Dommens side 10, som viser til Ot.prp. nr 49 (2005-2006 arbeidsmiljølovenaml) side 146.
41  Det var ikke dokumentert økonomisk tap i saken, og erstatning for økonomisk tap var derfor 

ikke aktuelt.
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Denne dommen er et rendyrket eksempel på rettens vurdering av lovligheten 
i forhold til personopplysningsloven. Pr. mai 2011 dette det eneste eksempel, 
hvor arbeidstakeren er tilkjent erstatning for brudd på personopplysningsloven.

Retten har ikke problematisert at IBAS-undersøkelsen skjedde uten at ar-
beidstakeren var informert på forhånd, og har følgelig ikke vurdert om dette 
var i strid med informasjonsplikten i pol § 20. 

Siden retten kom til at kontrolltiltaket var lovlig etter aml § 9-1 var dette 
innen grensene for arbeidsgivers styringsrett. I denne saken er det person-
opplysningsloven, med interesseavveiningen i pol § 8 f), som har avgrenset 
arbeidsgivers styringsrett. 

Saksomkostninger. I denne konkret saken fi kk avgjørelsen om tilkjent opp-
reisning stor økonomisk betydning for partene: Saksøker tapte på alle punkter, 
unntatt denne ene anførselen om brudd på pol. Dette var tilstrekkelig til at 
retten fant at saken var dels vunnet dels tapt, slik at retten kunne fastsette at 
hver av partene skulle bære sine egne saksomkostninger for tingrett og lag-
mannsrett, jf. dagjeldende tvistemålslov § 172, se mer om sakskostnader i DEL 
III pkt. 18. 

Dette saksforholdet fant sted før personopplysningsforskriften § 9-2 annet 
ledd trådte i kraft. Regelen gir forbud mot overvåkning av arbeidstakers bruk 
av elektronisk utstyr. Det kan reises spørsmål om denne regelen ville hatt be-
tydning dersom saksforholdet hadde funnet sted etter at denne regelen hadde 
trådt i kraft. Dette drøftes nedenfor i DEL III pkt. 19. 

8.6 Kontrollkjøpdommen (LG-2006-128425) 

Også i «kontrollkjøpdommen» hadde arbeidsgiver konkret mistanke om at 
arbeidstaker ikke slo inn alle kjøp i kassa.42 Dommen var enstemmig, og lag-
mannsretten konkluderte med at avskjeden var rettmessig. Saksforholdet er fra 
før aml § 9-1 trådte i kraft, men § 9-1 er likevel påberopt av arbeidstakeren. 
Siden § 9-1 kodifi serer gjeldende rett, må denne dommen anses som relevant 
for vurderingen av sakligheten for kontrolltiltak.

Mistanken oppsto som følge av en ordinær stikkprøvekontroll. 
Kontrolltiltaket besto i kontrollkjøp foretatt av anonyme vektere, som «tok 
en bestemt bukett blomster, la igjen nøyaktig beløp for buketten og forlot 

42 Dommen er ikke trykket, men er tilgjengelig i Lovdatas database LG-2006-128425. Dommen 
ble anket, men Høyesterett nektet den fremmet, HR-2007-1597-U.
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butikken « i hastverk».43 Det ble foretatt to kontrollkjøp målrettet mot ar-
beidstakeren, samt kassakontroll i form av at butikksjefen tilførte kassen 
hennes kroner 200,-, uten at dette gjenspeilet seg i arbeidstakerens endelige 
dagsoppgjør. Arbeidstakeren ble gitt avskjed.

Retten vurderte hvor langt en arbeidsgiver kan gå i kontrolltiltak når kon-
kret mistanke foreligger, uten konkret å vurdere opp mot aml § 9-1. Fra lag-
mannsrettens premisser siteres følgende, som beskriver konkret arbeidsgivers 
styringsrett til kontrolltiltak: 

«Når slik mistanke foreligger, må daglig leder kunne velge om han vil søke en 
bekreftelse/avkreftelse av mistanken gjennom akseptable kontrolltiltak innenfor 
sin fullmakt, eller om han straks vil varsle sine overordnede slik at disse sentralt 
kan iverksette tiltak. At C foretok en slik kontroll før han varslet arbeidsgiver 
sentralt, fremstår ikke som unødig integritetskrenkende, heller tvert imot. For 
Bs vedkommende var det da kassakontrollen ble foretatt allerede gjennomført 
tre kontrollkjøp som gav grunnlag for sterk mistanke. I et slikt lys må en annen 
kontrollform, som kassakontrollen var, sees ikke bare som saklig, men endog som 
ett ledd i en betryggende saksutredning fra arbeidsgivers side.»

Denne vurderingen av saklighet og forholdsmessighet faller sammen med 
vurdering slik den må foretas etter aml § 9-1. Man bør også merke seg at 
det var mistanke både denne saken, samt i «Apotekteknikerdommen» og i 
«Billakkererdommen». Det må på denne bakgrunn antas at kontrolladgangen 
er mer vidtgående hvor det foreligger mistanke, enn hvor kontrollen foretas 
for som ledd i rutinekontroll. Her var resultatet at mistanken ble bekreftet, 
og at arbeidstakeren ble avskjediget som følge av forholdet som ble avdekket.

43  Denne kontrollmetoden ligner på en kontrollmetode som er utbredt i hotell- og restaurant. 
Her er en anonym person fra et vaktselskap leid inn for å agere gjest eller kunde, og kontrol-
lere de ansatte. 44 % i denne bransjen svarer at de er utsatt for slik kontroll, ifølge FAFO-
undersøkelsen 2010. 





9 VIDEOOPPTAK

Varslet videoovervåkning er en vanlig kontrollmetode, og i FAFO-undersøkelsen 
oppgir 9 % av de spurte at de blir utsatt for dette i jobben. 

Skjult fjernsynsopptak, eller videoopptak, er forbudt. Personopplysnings-
loven og personopplysningsforskriften har regler om videoopptak, se fotnote 
under pkt. 7 ovenfor. Det fi nnes tre bevisavskjæringskjennelser om skulte vi-
deoopptak av arbeidstakere, som gjennomgås nedenfor. I tillegg må nevnes 
Gatekjøkkenkjennelsen, se pkt. 7 ovenfor. 

9.1 Tippekassekjennelsen (Rt 2001 s. 668) 

Tippekassekjennelsen i Rt 2001 s. 668 gjelder bevisavskjæring av hemmelig 
videoopptak. Kjennelsen var enstemmig, og konkluderte med at hemmelig vi-
deoopptak ble nektet ført som bevis. Denne saken er fra før aml § 9-1 trådte i 
kraft, men personvernhensynene som behandles i bevisavskjæringsspørsmålet 
er de samme som i aml § 9-1 (1), jf. (2), som henviser til personopplysningslo-
ven. Saklighetsvurdering i kjennelsen er derfor av interesse.

En norm tilsvarende den som er defi nert i Gatekjøkkendommen er fastslått 
i Tippekassekjennelsen: Her tok det aktuelle videoovervåkningskameraet kun 
sikte å overvåke den personen som betjente den aktuelle kassen. Selve kame-
raet var skjult. Kameraet var heller ikke egnet til å overvåke andre ansatte 
eller kunder. Formålet med dette kameraet var å fi nne ut om noen ansatte stjal 
penger fra kassa, og Høyesteretts kjæremålsutvalg uttalte at «Ei slik særskilt, 
hemmeleg og føremålsretta overvaking representerer eit vidtgåande integritets-
inngrep i høve til dei tilsette.» Videre viste retten til Gatekjøkkendommen der 
tilsvarende synspunkt er lagt til grunn. Vektleggingen av «vidtgående integri-
tetsinngrep» er også vektlagt i forarbeidene til aml § 9-144.

I Tippekassekjennelsen var det mulig å føre bevis på en alternativ måte 
i form av en forhørsrapport. Kjæremålsutvalget presiserte at i den grad det 
ulovlige videoopptaket var en del av grunnlaget vedgåelsen og avhøret, var 
det ikke uten videre slik at rapporten kunne nyttes som bevis. Dersom vi-
deoopptaket er ulovlig innhentet, må også andre bevis som bygger på dette, 
anses som ulovlige bevis. Det ulovlige forholdet ved selve videoopptaket 
«smitter over» på andre bevis som er basert på videoopptaket. Dersom man 

44 Ot.prp. nr.o 49 (2004-2005) side 145.
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skulle kunne legge frem bevis basert på et ulovlig og avskåret bevis, ville 
dette kunne undergrave effekten av bevisavskjæringen for videoopptaket. En 
slik smitteeffekt er derfor en logisk følge og nødvendig for å sikre omgåelser. 
Tippekassekjennelsen gir ikke ytterligere veiledning enn dette klare signalet 
tilbake til lagmannsretten. 

Både Tippekassekjennelsen og Tinekjennelsen illustrerer at målrettet foto-
grafering er mindre integritetskrenkende enn vedvarende fjernsynsovervåkning. 
Dette er logisk, fordi det ikke har det vedvarende preget, men massiv fotogra-
fering kan få store fellestrekk med vedvarende fjernsynsovervåkning. Begrepet 
«vedvarende» er også behandlet i Ølutsalgkjennelsen, se pkt. 9.2 nedenfor.

Selv om saken er fra før aml § 9-1 trådte i kraft er det ikke grunn til å tro 
at en tilsvarende sak ville fått et annet utfall dersom den var vurdert etter aml 
§ 9-1.

9.2 Ølutsalgkjennelsen (Rt 2004 s. 878) 

Dette er en enstemmig kjennelse som nekter bevisføring av et hemmelig 
videoopptak.

På grunn av mistanke om underslag fra kassen, igangsatte arbeidsgiver vi-
deoopptak med skjult kamera av den mistenkte arbeidstakeren. Formålet var 
å avdekke om mistanken var berettiget eller ikke.

Arbeidsgiver fremla opptaket som bevis i avskjedssak, og arbeidstaker be-
gjærte beviset avskåret. Retten tok først stilling til om kontrolltiltaket falt inn 
under defi nisjonen av fjernsynsovervåkning i pol § 36, som krever at opptaket 
er «vedvarende». Opptaket skjedde fra kl. 1200 til ca. kl. 2000. Dette var 
lenge nok til at retten anså dette som vedvarende. 

Retten mente at hemmelig videoovervåkning av arbeidstakeren var sterkt 
belastende og en alvorlig integritetskrenkelse, og at vesentlige personvernhen-
syn talte for at beviset skulle nektes vist, jf. Tippekassekjennelsen i Rt. 1991 
s. 616, se pkt. 9.1. Dette hensynet ble veid opp mot hensynet til sakens opp-
lysning. Retten tok utgangspunkt i Gatekjøkkenkjennelsen, se pkt. 7, og den 
hovedregelen som rettspraksis har utviklet: Bevisføring av skjulte videoopptak 
av arbeidstakere tillates ikke ført. Et enstemmig Kjæremålsutvalget fant at sa-
kens omfang og karakter tilsa at denne hovedregelen skulle følges, og beviset 
ble nektet ført. 

Lagmannsretten tillot føring av videoopptak som var gjort etter at arbeids-
takeren var informert om at hun ville bli fi lmet. Da var det ikke lenger tale om 
skjult videoovervåkning. Denne delen av lagmannsrettens kjennelse var ikke 
omfattet av kjæremålet. Poenget i denne sammenheng er at hemmeligholdet i 
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seg selv er av avgjørende betydning for at retten kom frem til at opptaket var 
gjort ulovlig. 

Denne saken er fra før arbeidsmiljøloven av 2005 trådte i kraft. 
Saklighetskravet i aml § 9-1 er derfor ikke vurderingstema. Interesseavveiningen 
er likevel av interesse for saklighetsvurderingen og spesielt vurderingen av for-
holdsmessigheten i kontrolltiltaket i aml § 9-1. 

9.3 Butikkmedarbeiderkjennelsen (RG 2002 s.162)

Dette er en enstemmig kjennelse som tillot at hemmelig videoopptak ble ført 
som bevis.

I denne saken ble en butikkmedarbeider utsatt for hemmelig videoopptak 
pga. mistanke om underslag. Det var montert et skjult kamera i et område som 
ellers var permanent videoovervåket med fi re kameraer. Årsaken til at arbeids-
giver monterte det skjulte kameraet var mistanke om at arbeidstaker hadde 
manipulert de ordinære videokameraene. Arbeidsgiver ønsket å fremlegge som 
bevis opptak var fra det skjulte kameraet. Dette var tatt i en tidsperiode da det 
faste videoovervåkningsanlegget var deaktivert. Arbeidstaker kjente til denne 
deaktiveringen. I det aktuelle opptaket tok arbeidstaker ett eller annet fra kas-
sen og stakk det i egen lomme. 

Arbeidstakeren ble forelagt en redigert versjon av opptaket, og underskrev 
en «erkjennelse» samt en «oppsigelse» med øyeblikkelig virkning. Senere kon-
taktet arbeidstakeren arbeidsgiver og anførte at mistanken var uberettiget og 
at hun ikke anså seg bundet av oppsigelsen. Arbeidstakeren saksøkte arbeids-
giver med krav om erstatning basert på urettmessig oppsigelse/avskjed. Det var 
i denne tvisten at arbeidsgiver ønsket å fremlegge videoopptaket, som arbeids-
takeren begjærte avskåret som bevis. 

Retten gjorde en konkret interesseavveining. I denne presiserte retten at 
denne avveiningen ikke kunne skje uavhengig av formålet med overvåkningen, 
og at skjult, generell videoovervåkning av ansatte ikke var legitimt. Spesielle 
omstendigheter måtte foreligge for at slik skjult overvåkning skulle kunne god-
tas. En slik omstendighet er konkret mistanke om straffbare forhold. En annen 
slik omstendighet var at arbeidstakeren hadde manipulert med de generelle, 
offi sielle videokameraene. Denne manipulasjonen var, etter rettens vurdering, 
«mistanke om en særlig utspekulert og illojal handlemåte» fra de(n) ansatte, 
som ble vektlagt i avveiningen mellom hensynet til den ansattes integritet og 
hensynet til sakens opplysning.

Butikkmedarbeiderkjennelsen er det eneste eksemplet i materialet på at ret-
ten har ansett skjult videobevis som lovlig innhentet, og følgelig kunne det 
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fremlegges som bevis. «Lagmannsretten er således kommet til at videoopptake-
ne i dette tilfellet representerer et inngrep i personvernet som må tåles i et retts-
samfunn». Se DEL III pkt. 14 om mistankens betydning for saklighetskravet.

Hensynet til andre personers behov for beskyttelse og rettigheter, kan tale 
for inngrep i den personlige integritet, og retten viste til EMK artikkel 8, som 
åpner for dette. Her er EMK brukt i favør av arbeidsgivers interesse i å be-
skytte seg mot kriminalitet, samtidig som retten også peker på at denne over-
våkningen kunne beskytte andre (dvs. andre kolleger) mot unødig mistanke 
om straffbare forhold. 

Normalt brukes EMK artikkel 8 som argument for arbeidstakers person-
vern. I denne saken ble det brukt som argument for arbeidsgivers interesse i 
kriminalitetsforebyggelse, og som argument for øvrige ansattes personvern. 
Jeg kjenner ikke til andre eksempler på slik bruk av EMK. Denne saken er 
imidlertid svært spesiell fordi arbeidstakeren hadde opptrådt på en særlig ut-
spekulert måte med manipulasjon av overvåkningskameraer og på denne må-
ten unndradd seg arbeidsgivers lovlige kontroll. En samlet vurdering av EMK 
er gjort i DEL III under pkt. 20 nedenfor.

I DEL III pkt. 16 har jeg sett nærmere på hva som er avgjørende for bevis-
avskjæring og videoavgjørelsene er sentrale i denne sammenheng.



10 OVERVÅKNING AV INTERNETTSIDER OG BRUK AV IT-
UTSTYR

I FAFO-undersøkelsen fra 2010 (se side 36) svarte 20 % at arbeidsgiver over-
våket «hvilke internettsider de besøkte», mens 7 % svarte «vet ikke».45 Slik 
kontroll kan gjøres uten at de ansatte merker det. Slik spørsmålet er formulert 
dekker det trolig ikke vanlig logging av databruk, for eksempel bruk av brann-
murlogger og andre sikkerhetslogger, som er lovlig etter personopplysnings-
forskriften § 7-11.46

Arbeidstakere som laster ned materiale på arbeidsgivers dataanlegg, kan 
utsette bedriften for sikkerhetstrusler. Nedlastning i strid med bedriftsinterne 
regler har vært brukt som oppsigelses- og avskjedsgrunn i en rekke saker. I 
slike saker er brannmurlogger og andre personopplysninger fra dataanlegget 
viktige bevis. Punkt 19 drøfter om forbudet mot overvåkning av arbeidstake-
res bruk av IT i personopplysningsforskriften § 9-2 annet ledd vil ha betydning 
for slike tilfeller. De aktuelle dommene er fra før denne regelen trådte i kraft, 
som var 1. mars 2009. Innhenting og bruk av slike bevis vil, etter omstendig-
hetene, kunne være brudd på personopplysningslovens generelle regler i §§ 11 
og 8, samt personopplysningsforskriften § 7-11. Dette gjelder uavhengig av 
reglene i personopplysningsforskriften § 9-2. 

I det følgende gjennomgås to dommer og to kjennelser om overvåkning av 
internettsider og kontroll av arbeidstakers bruk av IT-utstyr. Disse avgjørel-
sene er gjennomgått under ett i DEL III pkt. 19 nedenfor,

10.1 ConocoPhillipsdommen (Rt. 2005 s. 518)

En gruppe arbeidstakere hadde lastet ned pornografi sk materiale. Denne bru-
ken av arbeidsgivers dataanlegg var i strid med interne regler. De ble derfor gitt 
avskjed. I denne enstemmige Høyesterettsdommen konkluderte retten med at 
det ikke var grunnlag for oppsigelse eller avskjed.

45  FAFO-rapport 2010:46.
46 Personopplysningsforskriften § 7-11 fritar aktivitetslogger i datasystem fra meldeplikt, jf pol 

§ 31. Vilkåret for fritaket fra meldeplikten er at behandlingen av personopplysninger i log-
gene har som formål å administrere systemet eller avdekke/oppklare sikkerhetsbrudd.
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Bedriften hadde mistanke om en slik nedlastning, og undersøkte de ansat-
tes aktiviteter i dataanlegget. Hensynet til sikkerheten ved dataanlegget var 
det primære formålet med undersøkelsen. Høyesterett fastslo at etablering av 
sikkerhetsnivå var klart innen arbeidsgivers styringsrett, men retten vurderte 
også om kontrolltiltaket var lovlig etter personopplysningsloven (saken er fra 
tiden før arbeidsmiljøloven av 2005 kapittel 9 trådte i kraft). 

Høyesterett gjorde ingen vurdering av hjemmelen til behandlingen av per-
sonopplysninger og grunnkravene i pol §§ 8 og 11 er ikke berørt. Retten gikk 
rett på spørsmålet om personopplysningsforskriften § 7-11 var til hinder for å 
bruke de funn bedriften hadde gjort om instruksstridig bruk av datanettverket. 

De oppsagte arbeidstakerne anmeldte arbeidsgiveren til politiet for brudd 
på personvernlovgivingen. Datatilsynet uttalte seg om to forhold i et brev til 
politiet i forbindelse med denne etterforskningen: For det første gir Datatilsynet 
uttrykk for at det generelt sett er adgang til å søke systemet etter fi ler, og at det 
heller ikke var grunnlag for kritikk mot bedriften for at man hadde gått inn på 
den enkelte brukers område. Det ble lagt vekt på at de fi ler man søkte etter tyde-
lig var defi nert som ulovlig på grunn av systemets sårbarhet. Dette er den type 
administrasjon av systemet som personopplysningsforskriften § 7-11 regulerer. 

For det andre har Datatilsynet vurdert saken og konkludert med at bedrif-
ten sto fritt til å bruke de funn som ble gjort som grunnlag for arbeidsrettslige 
reaksjoner mot de ansatte. Dette er et annet formål enn administrasjon av sys-
temet, jf. personopplysningsforskriften § 7-11. Når Datatilsynet under sterk 
tvil aksepterte dette, ble det lagt vekt på at den aktuelle bruken var et så klart 
brudd på fastsatte retningslinjer at det ville være urimelig om man skulle være 
avskåret fra å aksjonere. Høyesterett har lagt dette til grunn og konkluderte: 
«At man skulle være avskåret fra å foreta undersøkelser i slikt øyemed, kan 
jeg ikke anta.» (Premiss 58).

Det man kan trekke ut fra Høyesteretts premisser er følgende:
• Høyesterett gjengir et konkret formål «å avdekke ansattes nedlasting av 

fi ler med pornografi sk materiale». Dette formålet er basert på «en saklig 
begrunnet oppfatning om at slik aktivitet utgjør en reell sikkerhetsrisiko». 
Retten har ikke vist til pol § 11 første ledd b), men dette ser ut til å være en 
slik vurdering som denne regelen legger opp til.

• Avveiningen etter pol § 8 bokstav f) faller ut i favør av arbeidsgiver. Dette 
er ikke sagt uttrykkelig, men må anses inkorporert i den urimelighetsvurde-
ring som Datatilsynet har gjort, og som Høyesterett åpenbart har tiltrådt.

• Høyesterett viser til personopplysningsforskriften § 7-11 og konkluderer 
med at denne ikke avskjærer arbeidsgiver fra kontrolltiltak. Dette betyr at 
arbeidsgivers styringsrett ikke er begrenset av personopplysningsforskrif-
ten § 7-11. Høyesterett utdyper ikke dette nærmere. Det er naturlig å tolke 
Høyesterett slik at de har vektlagt at personopplysningsforskriften § 7-11 
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er en regel om unntak fra meldeplikten til Datatilsynet i pol § 31. Følgelig 
har denne regelen ingen materiellrettslig betydning som begrensning i ar-
beidsgivers styringsrett. 

ConocoPhillips-dommen viser til en lignende dom med samme vurderingste-
ma, Raufossdommen, se 10.2 nedenfor.

10.2 Raufossdommen (Rt. 2001 s. 1589) 

I Raufossdommen i Rt. 2001 s. 1589 ble en arbeidstaker sagt opp som følge av 
bruk av arbeidsgivers internettlinje til privat formål. I denne enstemmige høyes-
terettsdommen ble oppsigelsen kjent gyldig, mens avskjeden ble kjent ugyldig.

Arbeidstakeren hadde vært ansatt i 27 år som elektroingeniør og drifts-
konsulent før oppsigelsen, som ble begrunnet med ulovlig nedlastning av pri-
vate musikkfi ler. Denne nedlastningen brukte internettkapasitet som tilsvarte 
16 – 20 brukere og representerte halvparten av all nedlastning som skjedde. 
Dette medførte at nedlastingen fortrengte andre brukere. Nedlastingen ble 
vurdert som en sikkerhetsrisiko for virksomheten. Den var også i strid med 
bedriftens arbeidsreglement.

Arbeidsgiver undersøkte brannmurloggene og tok seg inn på arbeidstake-
rens kontor og tok utskrift av harddisken på den ene av hans PC›er. Retten 
vurderte om arbeidsgivers kontroll av brannmurlogg var lovlig i henhold til 
det lovfestede og ulovfestede personvern, samt forskriften til den dagjelden-
de personregisterloven, som tilsvarte personopplysningsforskriften § 7-11. 
Høyesterett anså dette som «administrasjon av systemet». 

«Bedriften hadde et legitimt behov for å søke å få bedret utnyttelsen av 
internettlinjen, som var et tiltagende problem i det løpende arbeid på IT-
avdelingen, og jeg kan ikke se at hovedforskriftens § 2-20 annet ledd utgjør noe 
hinder for bedriften til i dette tilfellet å gå videre med den informasjon man så 
langt hadde innhentet om As belastning av internettlinjen, og eventuelt benytte 
denne ved oppsigelse av A.»47

47  Denne saken er fra den gamle personregisterlovens tid, og pol §§ 8 bokstav f) og 11 gjaldt 
ikke. Imidlertid gjaldt personregisterloven § 6 med et saklighetskrav, hvor det må legges inn 
en interesseavveining mellom hensynet til arbeidsgivers behov og arbeidstakers personvern: 
«Registrering av personopplysninger skal være saklig begrunnet ut fra hensynet til adminis-
trasjon og virksomhet i det organ eller foretak som foretar registreringen».
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Vi har to bevisavskjæringskjennelser som gjelder undersøkelse av ar-
beidstakers nedlastning av pornografi ske fi ler, og som er paralleller til 
ConocoPhillipsdommen og Raufossdommen. Disse er gjennomgått under pkt. 
10.3 og 10.4 nedenfor. 

10.3 Phillips Petroleumkjennelsen (RG 2003 s. 707)

I denne enstemmige lagmannsrettskjennelsen ble beviset tillatt fremlagt.
En arbeidstaker var gitt avskjed, og krevde at datalogger måtte avskjæres 

som bevis. Han viste til personopplysningsforskriften § 7-11 var til hinder 
for datalogger kunne brukes til personaladministrative beføyelser overfor ar-
beidstakeren. Lagmannsretten støttet seg på Raufossdommen, som er en klar 
parallell, jf. pkt. 10.2 ovenfor. Den stadfestet at forskriften om logger ikke var 
til hinder for at bedriften kunne gå videre med informasjonen og benytte denne 
i avskjedssaken. 

Retten mente at bedriften hadde et «legitimt behov» for å undersøke hva 
som foregikk, hensett til den sikkerhetsrisiko som forelå. Videre mente ret-
ten at personopplysningsforskriften § 7-11 ikke kunne være til hinder for at 
arbeidsgivere gikk videre med informasjonen og brukte den i avskjedssaken. 
Bevisene ble tillatt fremlagt etter en interesseavveining hvor hensynet til sakens 
opplysning veide tungt. En slik bevisførsel ville ikke virke støtende, og det 
kunne heller ikke anses som noen fortsatt krenkelse å tillate bevisførsel. 

Denne kjennelsen drøfter ikke om bevisene er fremskaffet på ulovlig eller 
utilbørlig måte. Retten fremhever arbeidsgivers behov for å gjøre til tiltak som 
er gjort. Dersom retten mente dette hadde vært innenfor arbeidsgivers sty-
ringsrett, ville det vært lovlig fremskaffet bevis. I så fall kan det fremlegges som 
bevis. I denne saken har retten likevel gjort en interesseavveining, på tross av 
at arbeidsgiver neppe hadde fremskaffet beviset på lovlig måte. Retten hadde 
strengt tatt ikke hatt behov for å gjøre en slik interesseavveining. Siden kjen-
nelsen ikke drøfter om selve fremskaffelsen av ulovlig reduserer dette verdien 
av denne kjennelsen som rettskilde. 

Denne kjennelsen drøfter ikke om personopplysningsloven, med sine ma-
terielle krav i §§ 8 bokstav f) og 11 kunne hjemle den behandling av per-
sonopplysninger som skjedde gjennom bruk av loggene. Det gjorde derimot 
lagmannsretten i «krematoriekjennelsen», som gjennomgås nedenfor.
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10.4 Krematoriekjennelsen (RG 2004 s. 347)

«Krematoriekjennelsen» i RG 2004 s. 347 gjelder bevisavskjæring av logger 
som viser at arbeidstaker har lastet ned pornografi ske fi ler.48 En enstemmig 
lagmannsrett tillot at loggene ble fremlagt som bevis i en sak hvor arbeidstaker 
var blitt oppsagt. 

En arbeidstaker krevde bevisene avskåret og anførte at var bevisene inn-
hentet på ulovlig eller utilbørlig måte. Retten drøfter forskjellen på vurderings-
temaet i Raufossdommen, som anvendte personregisterloven, og reglene i pol, 
både interesseavveiningen i § 8 f) og § 11 med krav om saklighet og uttrykke-
lig angitt formål. 

Om Raufossdommen sier retten: «Fordi bedriften hadde et legitimt behov 
for å søke å få bedret utnyttelsen av internettlinjen, noe som var et problem, 
utgjorde § 2-20 annet ledd ingen begrensning for bedriften med hensyn til å 
benytte informasjon de dermed fi kk, ved en oppsigelse. 

Kriteriet i gjeldende lov er noe annerledes. Hvis det ikke foreligger sam-
tykke eller er fastslått i lov at det er adgang til det, kan etter § 8 f) i pol 
behandling av personopplysninger bare skje hvis det er nødvendig for at den 
behandlingsansvarlige kan ivareta en berettiget interesse og hensynet til den re-
gistrertes personvern ikke overstiger denne interesse. Videre følger det av § 11 
at personopplysninger bare kan benyttes til uttrykkelig angitte formål som er 
saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet.»

I Krematoriekjennelsen la retten til grunn at et formål begrunnet i ad-
ministrasjon av systemet ville ha vært berettiget ut fra pol § 8 bokstav f). 
Arbeidsgiver hadde imidlertid ikke påberopt administrasjon av datasystemet 
som begrunnelse, og kunne derfor ikke basere seg på dette grunnlaget.

I sin avveining legger retten vekt på at datafi lene åpenbart var av rent privat 
karakter. Retten kritiserer arbeidsgiver for ikke å ha gitt instrukser eller forbud 
mot private abonnement og private fi ler. «Dette ville ha vært et langt mindre 
integritetskrenkende inngrep enn å gå inn i de fi ler som var klart angitt som 
private – og det ville ha vært et inngrep tilstrekkelig for formålet». 

Retten konkluderte med at beviset var innhentet på ulovlig eller utilbørlig 
måte. Av hensyn til sakens opplysning tillot retten likevel at beviset ble fremlagt. 

Poenget i denne sammenheng er at retten har skissert en grense for arbeids-
givers lovlige utnyttelse av styringsretten: Åpning av private fi ler var klander-
verdig, og arbeidsgiver burde ha brukt mindre integritetskrenkende metoder 
som instrukser og forbud. Retten har her markert at den aktuelle handlingen 
var ulovlig i forhold til pol.

I DEL III pkt. 19 knytter jeg noen kommentarer til disse avgjørelsene.

48  Kjennelsen ble påkjært til Høyesterett, men kjæremålet ble forkastet, HR-2004-294-U.
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Frem til 1. mars 2009 var det de generelle reglene i personopplysningsloven 
som regulerte arbeidsgiver rett til innsyn i e-post. På dette tidspunkt trådte et 
nytt kapittel 9 i personopplysningsforskriften i kraft med regler som utdypet 
de generelle reglene.49 

Det fi nnes kun én rettsavgjørelse (Ciberkjennelsen, forføyningssak) basert 
på de nye reglene. En bevisavskjæringskjennelse og en midlertidig forføyning 
er basert på personopplysningslovens generelle regler. Disse er fortsatt av inter-
esse, og vil bli gjennomgått i det følgende 11.1 – 11.3 nedenfor. 

Selv om denne fremstillingen er avgrenset mot utenlands rettspraksis, vil 
jeg likevel nevne en meget sentral dom fra Menneskerettighetsdomstolen, 
Copland vs United Kingdom, som gjelder EMK artikkel 8 og respekt for privat 
korrespondanse, datert 3. april 2007, publisert EMDN-2000-62617. Dommen 
har vært en viktig premissleverandør for blant annet reglene om e-postinnsyn.

Dommen slo fast at telefonsamtaler fra arbeidsplassen i utgangspunktet var 
omfattet av begrepene «privatliv» og «korrespondanse» i EMK artikkel 8. Videre 
konkluderte retten at disse bestemmelsene derfor også måtte omfatte e-post fra 
arbeidsplassen og informasjon fra overvåkning av personlig internettbruk.

Copland var ikke gitt noen informasjon om at hun ble utsatt for over-
våkning og måtte derfor ha en rimelig forventning om at hennes telefonbruk, 
e-post og internettbruk var privat. Domstolen fant derfor at innhentingen og 
lagringen av informasjon om hennes bruk av telefon, e-post og internett var 
et inngrep i hennes rett til privat korrespondanse etter EMK artikkel 8 slik at 
hennes rettigheter etter EMK artikkel 8 var krenket. Bruk av EMK i materialet 
er drøftet i DEL III pkt. 20 nedenfor.

49  Personopplysningsforskriften § 9-2 har regler om vilkår for innsyn i ansattes e-post og fi ler, 
og § 9-3 har saksbehandlingsregler som krever varsling til den innsynet gjelder, med videre. 
Reglene er behandlet i to tidsskriftartikler: Borchgrevink, Mette 2009: «Arbeidstakeres per-
sonvern – EMK og nye e-postregler», Arbeidsrett og arbeidsliv (2009), bind 4, s. 179-197 og 
Borchgrevink, Mette: Norsk forskriftsendring 1. mars 2009: «Arbeidsgivers innsyn i arbeids-
takers e-post» (2009), Lov & Data nr 97 mars 2009.
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11.1 Ciberkjennelsen (TOBYF-2010-26339) 

Ciberkjennelsen i TOBYF-2010-26339 behandler arbeidstakers krav om mid-
lertidig forføyning med forbud mot arbeidsgivers innsyn i dokumenter og fi ler 
på en PC som arbeidstaker tidligere har disponert.50 Saken gjelder hvorvidt 
arbeidsgiver kan legge frem e-post fremhentet fra private e-postkonti som hot-
mail og gmail. Retten nedla forbud mot at arbeidsgiver gjorde innsyn i gmail 
og hotmail. Det var kun en dommer, og derfor ingen dissens.

Her er sondringen mellom privat kommunikasjon og virksomhetsrelatert 
kommunikasjon relevant. Retten drøfter dette med henvisning til Rt 2002-
1500 (E-postkjennelsen, se 11.2 nedenfor). 

«Hensikten med bruk av slike private epost konti som hotmail og gmail er 
nettopp at man vil skille mellom virksomhetsrelatert korrespondanse og privat 
korrespondanse. Det kan litt forenklet sammenlignes med private brev i lukket 
konvolutt og merket «privat» eller «personlig». EMK artikkel 8 nr. 1 har 
også et særskilt vern for privat kommunikasjon. Retten fi nner at det er best i 
overensstemmelse med EMK artikkel 8 at arbeidsgiver ikke har innsyn i private 
epost konti som hotmail og gmail, med mindre det foreligger en klar hjemmel 
for dette. Slik klar hjemmel foreligger ikke i denne sak.»

Retten konkluderte med at arbeidsgiver ikke hadde rett til innsyn i e-postmel-
dinger fra private e-postkonti som hotmail og gmail, slik at det innsynet som 
arbeidsgiver hadde varslet måtte begrenses til kommunikasjon over arbeidsta-
kerens jobb-e-postkonto. 

Denne konklusjonen er ikke overraskende; den må anses å være i samsvar 
med personopplysningsforskriften § 9-2. Denne regelen knytter forskriftens 
virkeområde til e-postkasse som arbeidsgiver har stilt til arbeidstakers dispo-
sisjon til bruk i arbeidet ved virksomheten. Gmail og hotmail er e-postkonti 
arbeidstakerne selv oppretter som nettbaserte tjenester, for å unngå å bruke 
arbeidsgivers e-post til private formål. 

Vilkårene etter forskriften § 9-2 for øvrig ble ikke vurdert i denne saken, da 
dette var en ren forføyningssak hvor arbeidstaker søkte å stoppe eller begrense 
et varslet innsyn. Søk i Lovdatas database gir ingen treff på rettspraksis på 
vilkårene i forskriften § 9-2. 

E-postkjennelsen i Rt 2002 s. 1500 er imidlertid av interesse, fordi sond-
ringen mellom privat og virksomhetsrelatert korrespondanse fortsatt vil være 
relevant. Denne gjennomgås derfor nedenfor:

50  Bokstavkoden betegner at det er en kjennelse fra Oslo Tingrett i en forføyningssak.
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11.2 E-postkjennelsen (Rt 2002 s. 1500) 

En enstemmig Høyesterett forbød arbeidsgiver å foreta innsyn i arbeidstake-
rens e-post.

Saken gjelder spørsmålet om e-post sendt til og fra arbeidstakers e-postkon-
to hos arbeidsgiver kunne fremlegges som bevis i avskjedssak, uten arbeidsta-
kers samtykke. I denne saken hadde arbeidsgiver mistanke om at en ansatt 
skulle gå over til en konkurrent, og ønsket å fremlegge e-postkorrespondanse 
mellom de avskjedigede og dennes nye arbeidsgiver. 

Høyesteretts kjæremålsutvalg foretok en konkret vurdering av hver enkelt 
e-post opp mot pol § 8 bokstav f) og vurderte om innholdet var «virksom-
hetsrelatert» eller ikke. Videre vurderte retten om arbeidsgiver hadde en beret-
tiget interesse, og konkluderte med at de e-postene hvor arbeidsgiver hadde 
en «berettiget interesse» var å anse som «virksomhetsrelaterte» og derfor var 
lovlig innhentet bevis. Retten nøyde seg med denne lovlighetsvurderingen. Den 
unnlot å kritisere lagmannsretten for at den ikke hadde foretatt en vurdering 
av om bruken var utilbørlig. Som følge av at beviset var lovlig innhentet, var 
det ikke aktuelt å nekte bevisfremleggelse.

Sondringen «virksomhetsrelatert» contra «privat» er ikke fulgt opp i 
personopplysningsforskriften. Det kan tenkes at rent private e-poster kan gi 
grunnlag for innsyn etter personopplysningsforskriften § 9-2 b), for eksempel 
dersom det er mistanke om straffbare forhold som ulovlig pornografi . 

Privat e-post vil normalt ikke være relevant for vilkåret i personopplys-
ningsforskriften § 9-2 første ledd a), fordi det er virksomhetens interesse som 
her er i fokus. Derimot kan det tenkes at privat e-post kan være av saklig 
begrunnet interesse for arbeidsgiver. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor ar-
beidsgiver kan pådra seg straffeansvar. Et eksempel er den aktivitetsplikt som 
straffeloven § 204 tredje ledd annet punkt pålegger den som unnlater å gripe 
inn for å stoppe ulovlig pornografi . 

11.3 Siemenskjennelsen (RG 2008 s. 53) 

Retten forbød arbeidsgiver å gjøre innsyn i arbeidstakerens e-post. Dette var 
en sak med en dommer, og det var derfor ingen dissens.

Foranledningen for denne saken er Siemens’ antatte overfakturering av 
Forsvaret, hvor en medarbeider, Monsen, var varsler.51 Siemens varslet Monsen 

51  I denne forbindelse er det også naturlig å nevne aml § 2-4 som har regler om varsling av 
kritikkverdige forhold. ArbeidsmiljølovenAML § 2-5 gir varslere vern mot gjengjeldelse. 
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om at de ville gjøre innsyn i hans e-post som ledd i interne undersøkelser om 
overfakturering av Forsvaret. 

Saken er en forføyningssak og gjaldt hvorvidt Siemens Business Services 
AS skulle forbys tilgang til Monsens virksomhetsrelaterte e-post. Saken er fra 
før personopplysningsforskriften § 9-2 trådte i kraft, og har derfor begrenset 
interesse, men illustrer likevel den interesseavveining som må gjøres etter pol 
§ 8 bokstav f). 

Retten foretok en konkret vurdering av hvor nødvendig innsynet var. 
Datatilsynet hadde tidligere vurdert om Siemens hadde en berettiget interesse 
i dette, og konkludert med at de ikke hadde det som følge av at de hadde hatt 
tilgang gjennomgang granskninger og en rettssak tidligere. Retten var enig i 
dette. Både Dalseide-utvalget (et internt granskningsutvalg) og Økokrim har 
hatt tilgang til alle e-postene.

Kjennelsen er preget av at den er avsagt i en usikker rettstilstand, men den 
konkrete nødvendighetsvurderingen som retten har gjort, er av prinsipiell in-
teresse ved tolkning av personopplysningsforskriften § 9-2. 

Både varsleren og den omvarslede har behov for personvern. Den omvarslede er den varselet 
gjelder. Arbeidsmiljøloven har ingen regler som spesielt beskytter varslerens eller den innvar-
sledes personvern, dette er underlagt personopplysningslovenspols generelle regler. Reglene 
om varsling vil ikke bli nærmere behandlet, og det vises til annen faglitteratur om varsling, 
blant annet Vigerust, Elisabeth: «Arbeidstakeres varsling om kritikkverdige forhold. Nye 
regler i arbeidsmiljølovenml». Arbeidsrett, Vol 4 nr 1 2007 s. 103–125.



12 UTLEVERING AV PERSONALOPPLYSNINGER

Utlevering av personalopplysninger kan være aktuelt i rekke sammenhenger 
som nødvendigvis ikke kan betegnes som kontrollmetoder.52 

Personalopplysninger utleveres i forbindelse med attester, referanser, rap-
porter til det offentlige, etc. Det fi nnes kun to dommer om utlevering av per-
sonopplysninger. Disse gjelder utlevering av sykemeldingsopplysninger i en 
attest, samt en dom fra Arbeidsretten om arbeidsgiver har plikt til å utlevere 
lønnsopplysninger til fagforeninger, se pkt. 12.1 og 12.2 nedenfor.

12.1 Sluttattestdommen (RG 2002 s. 1444)

Denne dommen omhandler arbeidsgivers rett til å gi opplysninger om fravær 
i attest. Her ble arbeidsgiver frifunnet for arbeidstakerens krav om å få ny at-
test. Det var kun en dommer i saken og det er derfor ingen dissens.

Dommen er fra før ikrafttredelse aml § 9-3. Denne regelen forbyr ar-
beidsgiver å gjennomføre tiltak for å innhente helseopplysninger om søkere 
til stilling. 

Arbeidstakeren hadde vært ansatt i halv stilling i 23 måneder, og attes-
ten opplyste at hun hadde vært sykemeldt i til sammen 9 måneder fordelt på 
3 perioder. 

Arbeidstaker saksøkte arbeidsgiver og krevde dom for at arbeidsgiver skul-
le pålegges å utstede ny attest hvor opplysninger om fravær ikke fremkom. 
Retten vurderte først daværende aml § 68, som gav arbeidstaker rett til attest, 
og konkluderte med at denne regelen ikke gir arbeidstaker rett til å kreve kun 
minimumsattest.53 Etter rettens oppfatning, har arbeidsgiver rett til å gi opp-
lysninger av både negativ og positiv karakter, uten at arbeidstaker kan kreve 
disse fjernet. Deretter gikk retten over til å vurdere om det negative innholdet 
var i strid med de generelle krav til arbeidsgivers opptreden i arbeidsforhold. 
Dette var en vurdering av det alminnelige saklighets og tilbørlighetskravet som 
gjelder for arbeidsgivers utøvelse av styringsretten.

52  «Personalopplysning» er en alminnelig betegnelse på personopplysninger om personale, dvs. 
arbeidstakere. Begrepet er brukt blant annet i begreper som «lønn-s og personalsystem», 
«personalsjef» etc. 

53  Arbeidsmiljøloven av 2005 § 15-15 gir tilsvarende rett til attest.
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Retten konkluderte med at arbeidsgiver kunne gi opplysninger om sykefra-
vær i attest når det var nødvendig for å gi et dekkende bilde av arbeidstakers 
erfaring. I dette tilfellet var forskjellen mellom ansettelsestid og faktisk erfaring 
i jobben 9 måneder, dvs. forskjellen på hhv 23 måneder og 14 måneder. Et fra-
vær på 9 måneder i løpet av 23 måneder er ca. 40 % fravær. Formålet med en 
attest er å gi fremtidige arbeidsgivere et bilde av kompetanse som er ervervet i 
jobben, og dette er trolig bakgrunnen for at retten aksepterte denne attesten. 

Saken er fra 1999 og den dagjeldende personregisterlovens virkeområde 
omfattet kun personregistre. Personopplysninger som skal inngå i et person-
register falt utenfor den gamle personregisterloven, og dette utgjør en viktig 
forskjell i forhold til dagens personopplysningslov, som har et bredere virke-
område.54 Retten har derfor kun vurdert saken opp mot det ulovfestede per-
sonvernet, og ikke opp mot personopplysningsloven. Retten sier at «lovbe-
stemmelsene om personvern kun er et kasuistisk utslag av et generelt prinsipp 
om personvern» og vurderer at attestopplysningene ikke er utilbørlige eller i 
strid med ulovfestede regler om personvern. 

Det kan reises spørsmål om en slik sak ville ha fått samme utfall med da-
gens regler. Attester skal vanligvis inngå i et personregister, og arkiveres nor-
malt i utstederens personalregister. Hadde tilsvarende sak vært vurdert etter 
personopplysningsloven, ville den trolig blitt omfattet av personopplysnings-
lovens virkeområde, som også omfatter manuelt behandlede personopplysnin-
ger som skal inngå i et personregister, jf. § 3 a) og b). Da hadde retten vært 
nødt til å vurdere saklighetskravet i pol §§ 8, 9 og 11. Forbud mot å innhente 
helseopplysninger i aml § 9-3 måtte trekkes inn i denne vurderingen.

Arbeidsmiljøloven § 9-3 retter seg mot arbeidsgivers innhenting av hel-
seopplysning, og ikke utlevering av slike opplysninger. En interesseavveining 
etter pol § 8 f) vil måtte se hen til at nye arbeidsgivere ikke har lov til å inn-
hente helseopplysninger. Her må arbeidsgivers behov for å utlevere sykefra-
værsopplysninger i attest veies opp mot arbeidstakers personverninteresser. En 
slik utlevering i attest vil neppe tilfredsstille saklighetskravet i pol § 11 b), og 
interesseavveiningen i § 8 bokstav f) vil trolig falle ut i favør av arbeidstaker. 
På denne bakgrunn er det grunn til å anta at domstolene, med dagens regel-
verk, trolig ville ha kommet til motsatt resultat og gitt arbeidstakeren medhold 
i kravet om ny attest.

54 Personopplysningsloven § 3 regulerer pols saklige virkeområde, og gjelder behandling av 
personopplysninger som skjer helt eller delvis ved hjelp av elektroniske hjelpemidler, i tillegg 
til personopplysninger som skal inngå i personregistre.
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12.2 Funksjonærlønndommen (ARD 2008 s. 16) 

Denne dommen er fra Arbeidsretten, og det var dissens 6-1.
Arbeidsretten har behandlet en LO-forenings krav om å få utlevert personi-

dentifi serbare lønnsopplysninger om uorganiserte ansatte og ansatte organisert 
i andre foreninger. Hjemmelen for dette kravet er Standardoverenskomsten 
NHO – LO/Handel- og Kontor. Overenskomsten § 19 pkt. 10.3 heter: «I for-
bindelse med den årlige vurdering skal tillitsmennene for eget bruk innenfor 
bedriften på anmodning få utlevert oppgave over lønningene for de funksjo-
nærer hvis stillinger er innplassert etter § 2. pkt. 1 og 2.»

Saken gjelder Tollpost Globe, hvor det var færre enn fem ansatte i de en-
kelte stillingskategorier. Det var derfor nødvendig å få lønnsopplysningene på 
individnivå, og dette er personopplysninger. Problemstillingen var om en slik 
utlevering av personopplysninger for personer som ikke var medlem av det 
aktuelle forbundet, var i strid med personopplysningsloven. 

Rettens problemstilling var for det første hvilke opplysninger som fagfore-
ningen hadde krav på å få utlevert etter standardoverenskomstens pkt. 10.3. For 
det andre, var spørsmålet om personopplysningsloven var til hinder for utleve-
ring av disse opplysningene. Det er kun sistnevnte problemstillingen som er re-
levant i denne fremstillingen, og vi lar derfor den første problemstillingen ligge.

Innledningsvis slo retten fast at tillitsvalgte har et behov for kontroll av 
arbeidsgivers lønnspolitikk. Dernest fastslo retten at den utlevering av lønns-
opplysninger som standardoverenskomst en foreskriver ikke kunne være av 
en slik inngripende karakter at hensynet til arbeidstakernes personvern ville 
overstige den interesse de tillitsvalgtes og fagforeningens hadde i å få utlevert 
opplysningene. Rettens fl ertall på 6 medlemmer uttalte følgende:

«Slik Arbeidsretten ser det, vil de lønnsopplysningene som er gitt de tillitsvalgte 
ved Tollpost Globe AS ikke være tilstrekkelige til fullt ut å kunne etterprøve 
om overenskomsten er anvendt på riktig måte. … Det er etter rettens mening 
klart at de lønnsopply sningene som gis må være identifi serbare, slik at det kan 
kontrolleres om det foreligger en forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn 
eller andre hensyn som ikke er begrunnet i de på forhånd fastsatte kriterier. »

Den utleveringen til tillitsvalgte som Arbeidsretten tillot under henvisning 
til pol § 11, var begrenset ved at typer opplysninger ble begrenset. I tillegg 
la retten til et personvernkompenserende vilkår ved at de tillitsvalgte ble på-
lagt taushetsplikt og en klausul om at de kun skulle brukes til angitt formål. 
Arbeidsretten tolket overenskomsten slik at det var nødvendig å individuali-
sere lønnsopplysningene i en bedrift med så få ansatte i hver stillingskategori, 
og at dette ikke var i strid med personopplysningsloven. 
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Dommen understreker at hovedregelen etter avtaleverket er anonymiser-
te lønnsopplysninger der det er mange nok (minst 5) i hver stillingskategori. 
Løsninger som i denne dommen kun vil være aktuell i unntakstilfeller tilsva-
rende Tollpost. Nødvendighetskravet i pol er tolket strengt, og i interesseav-
veiningen er det lagt inn premisser om konfi densiell behandling. 

Denne dommen må ikke oppfattes som at arbeidsgiver fritt kan gi ut lønns-
opplysninger på individnivå i alle tilfeller. Dommen viser at arbeidsgiver har et 
strengt ansvar for at lønnsopplysninger blir behandlet med diskresjon. 

Rettens fl ertall på seks medlemmer konkluderte med at arbeidsgiver hadde 
opptrådt i strid med overenskomsten ved å nekte å utlevere navn, lønn og 
ansiennitet til de tillitsvalgte. Rettens mindretall, fagdommer Bøhn, mente at 
anonymiserte opplysninger hadde vært tilstrekkelig og at arbeidsgiver hadde 
handlet i samsvar med overenskomsten.



13 INNHENTING AV OPPLYSNINGER VED ANSETTELSE

Arbeidsmiljøloven har fl ere regler som forbyr innhenting av visse personopp-
lysninger. Forbudet mot å innhente helseopplysninger om søkere til stilling, 
aml § 9-3, Se fotnote til pkt. 4.4 ovenfor, om reglene for innhenting av helse-
opplysninger og vandelsattest ved ansettelse. FAFO-undersøkelsen (se pkt. 2) 
viser at 16 % av de spurte opplyste at de måtte fremskaffe helseattest/opplys-
ninger før ansettelse. 

Arbeidsgiver kan som hovedregel ikke kreve at arbeidstakere og arbeids-
søkere underlegger seg medisinske undersøkelser, jf. arbeidsmiljøloven § 9-4.55 
Det er unntak for stillinger som innebærer særlig risiko, og når arbeidsgiver 
fi nner det nødvendig for å verne liv eller helse, samt når det følger av lov el-
ler forskrift, jf. arbeidsmiljøloven § 9-4 (1) a) og b). Eksempler på lovfestet 
krav til slike undersøkelser er sjømannsloven § 26 og smittevernloven § 3. 
Arbeidsgiver kan heller ikke krever politiattest av søkere. Unntak gjelder for 
yrker hvor det er lovbestemt krav til kontroll av vandel, her har arbeidsgiver 
plikt til å innhente politiattest.56 Eksempler på dette er arbeid i barnehage, 
vaktselskap, politi etc.57 Det fi nnes ikke rettspraksis som belyser de bestemmel-
sene som er nevnt ovenfor. Det fi nnes heller ikke rettspraksis som kan belyse 
innhenting av kredittopplysninger ved ansettelse.58 

I forbindelse med ansettelse forbyr aml § 13-4 innhenting opplysninger om 
blant annet fagforeningstilhørighet, seksuell legning eller politiske holdninger. 
Formålet med denne bestemmelsen er å verne om organisasjonsfriheten. Det 
fi nnes kun en dom om innhenting av opplysninger om søkere. Saken gjelder 
opplysning om søkers medlemskap i fagforening.

Det fi nnes ikke rettspraksis som kan belyse bruken av psykologiske tes-
ter av arbeidstakere og søkere til stilling. Dette kan være intelligenstester, 
personlighetstester, evne- og ferdighetstester mv. Psykologiske tester og le-
derevalueringer er ikke fanget opp av statistikken i FAFO-undersøkelsen, 

55  Alkotest og annen rustesting av arbeidstakere reguleres av aml § 9-4. Victoria van der Lagen 
har drøftet temaet i «Rusmiddeltesting i arbeidsforhold – arbeidsgivers adgang og skranker». 
Arbeidsrett og arbeidsliv, Bind 3, S 1-59 (2008).

56  Politiattest er regulert i politiregisterloven, lov 28.5.2010 nr 16. Det er ennå ikke klart når 
loven trer i kraft. Inntil da gjelder strafferegisteringsloven.

57  Se som eksempel på arbeidsgivers plikt til å innhente politiattest før ansettelse i barnehagelo-
ven av 17. juni 2005 nr 64 § 19, se også fotnote til pkt 4.4 ovenfor.

58  Dette er regulert i personopplysningsforskriften § 4-3, kredittopplysningsforetak må bare 
gi ut kredittopplysninger om enkeltpersoner til mottakere som har «saklig behov» for det. 
Personen som opplysningene gjelder blir informert ved å få tilsendt gjenpart.
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og heller ikke i Parats undersøkelse, se pkt. 2 ovenfor. Dette betyr trolig at 
slike tester ikke er tallmessig utbredt. I praksis brukes de mest ved rekrut-
tering av ledere og personer med spisskompetanse. Slike tester brukes også 
i ansettelsesforhold, eksempelvis til karriereopprykk, lederevaluering, team-
sammensetning etc..

Slike tester er ikke lovregulert spesielt, og de alminnelige reglene i arbeids-
miljøloven og personopplysningsloven gjelder.59 ILOs Code of Practice av 
2007 Protection of workers’ personal data, artikkel 6.11 forutsetter at de an-
satte har rett til å motsette seg slik testing. Den fi nske loven om integritetskydd 
i arbetslivet av 13. august 2004 nr. 758 § 13 krever arbeidstakerens samtykke 
ved bruk av slike tester .60 Se pkt. 21 og 22 nedenfor for nærmere drøfting av 
tester og arbeidssøkeres stilling.

13.1 Gate Gourmetdommen – (TOVRO-2009-85847)

Dette er en upublisert dom fra Øvre Romerike Tingrett 25. februar 2010 som 
gjelder virksomhetsoverdragelse.61 I forbindelse med saken fremmet arbeids-
takerne en anførsel om at arbeidsgiver hadde spurt om fagforeningstilhørig-
het. Arbeidsmiljøloven § 13-4 forbyr dette, og jeg begrenser behandlingen til 
dette spørsmålet.

Dommen og er avsagt under dissens 2-1. Dissensen gjelder kun i sakens 
hovedspørsmål som gjelder om det forelå virksomhetsoverdragelse. To dom-
mere konkluderte at det ikke forelå virksomhetsoverdragelse, mens en dommer 
tok dissens på dette spørsmålet. Dissensen gjelder ikke spørsmålet om brudd 
på aml § 13-4.

59 I tillegg til de generelle reglene, vil også pol §§ 21 om personprofi ler, samt §§ 22 og 25 kunne 
være aktuelle. 

60  «Person- och lämplighetsbedömningstest. För utredning av förutsättningarna för att sköta 
arbetsuppgifterna eller behovet av utbildning och övrig utveckling inom yrket kan arbetsta-
gare testas genom person- och lämplighetsbedömningar. För detta krävs samtycke av arbet-
stagaren. När test utförs skall arbetsgivaren se till att tillförlitliga testmetoder används, att de 
utförs av sakkunniga och att de uppgifter som fås är korrekta med beaktande av testmetoden 
och dess beskaffenhet.

Arbetsgivaren eller en testare som arbetsgivaren anvisat skall på arbetstagarens begäran avgifts-
fritt ge arbetstagaren det skriftliga utlåtande som givits vid person- eller lämplighetsbedöm-
ningen. Har utlåtandet givits muntligen till arbetsgivaren, skall arbetstagaren få en utredning 
om innehållet i utlåtandet.»

61  Dommen er kun tilgjengelig i Lovdatas database under referansen TOVRO-2009-85847 – 
TOVRO-2009-100492.
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Rettens medlemmer var enige i at arbeidsgiver hadde spurt jobbsøkere om 
fagforeningstilhørighet ved ansettelse. Det var utvilsomt at fagforeningstilhørig-
het var en sensitiv personopplysning etter pol § 2 nr. 8. Grunnen til at spørsmål 
om fagforeningstilhørighet ble stilt til søkere etter rettens oppfatning en klosset 
håndtering av hvordan avtalen med en fagforening skulle tolkes. 

Et rent formalbrudd på aml § 14-4 var tilstrekkelig for å tilkjenne erstat-
ning. Det var ikke nødvendig å innfortolke et saklighetskrav eller krav om at det 
faktisk må ha forekommet diskriminering som følge av at spørsmålet ble stillet. 

Spørsmålet om brudd på personopplysningsloven ble ikke behandlet nær-
mere fordi dette først kom opp i prosedyren. Imidlertid fastslo retten at sank-
sjonene for brudd på pol § 49 var sammenfallende med sanksjonene i aml 
§ 13-9, jf. § 13-4. Retten kunne derfor ikke se at et mulig brudd på behand-
lingsreglene for sensitive personopplysninger ville få noen tilleggsbetydning 
utover det som følger av aml § 13-9, jf. § 13-4, og oppreisning ble tilkjent.

Selv om retten på denne bakgrunn fant at krenkelsen var liten, var dette 
tilstrekkelig til å tilkjenne arbeidstakeren oppreisingserstatning på kr 5000 
med hjemmel i aml § 13-9. Krenkelsens betydning for oppreisningserstatning 
er drøftet under pkt. 17. 





DEL III: 
HVILKE LINJER KAN TREKKES UT 

FRA RETTSPRAKSIS?





14 SAKLIGHETSKRAV

I DEL II gjennomgikk jeg rettspraksis som berører arbeidsgivers styringsrett 
og arbeidstakers personvern. I dette kapittelet gjøres forsøk på å analysere 
og trekke noen linjer for å fi nne om arbeidsgivers styringsrett er beskåret av 
arbeidstakers personvern, og eventuelt hvordan.

Arbeidsmiljøloven § 9-1 med materielle vilkår om at kontrolltiltak skal være 
saklige og forholdsmessige er en kodifi sering av den rett som er skapt gjennom 
domstolenes praksis. Likevel må det antas at det vil ha praktisk betydning at 
reglene nå er skrevet i lovs form. Dette gjør reglene mer tilgjengelig for par-
tene i arbeidslivet, og spesielt for uorganiserte arbeidstakere og arbeidsgivere. 
Dessuten bidrar kodifi seringen til å understreke at reglene gjelder generelt for 
alle arbeidsplasser, ikke bare de som har tariffavtale som inneholder avtale om 
kontrolltiltak, som eksempel Tilleggsavtalen til Hovedavtalen LO-NHO. De 
rettsavgjørelsene som er gjennomgått under pkt. 8 og 9 i DEL II, føyer seg inn 
i rekken av tidligere rettsavgjørelser og representerer ingen nyheter. 

I RG 2002 s.162 Butikkmedarbeiderkjennelsen (9.3) sa en enstemmig rett 
at mistanke om straffbare forhold i utgangspunktet gir saklig grunn til kon-
trolltiltak. Dette synspunktet er fastslått også i de øvrige dommene og kjen-
nelsene som er gjennomgått ovenfor under pkt. 8 og 9. Om videoopptak på 
grunn av konkret mistanke sier retten «På den annen side kan det ikke uteluk-
kes at det etter omstendighetene vil kunne være legitimt og personvernmessig 
forsvarlig å søke en konkret mistanke mot tilsatte bekreftet eller avkreftet ved 
hjelp av et skjult kamera. Avdekking av kriminalitet og avkrefting av mistanke 
mot uskyldige er således legitime formål, sett i et samfunnsmessig perspektiv.»

Det er en klar tendens i de sakene som er gjennomgått at begrunnet mis-
tanke gir saklig grunn til å gjennomføre kontrolltiltak.

Begrunnet mistanke veier også tungt i vurderingen av om tiltaket er for-
holdsmessig. Arbeidsgiver kan kontrollere på en mer inngripende måte i en-
keltsaker når det foreligger mistanke, sammenlignet med rutinekontroll. 

Arbeidslivslovutvalget var i tvil om arbeidsgivers kontrolladgang kunne 
gå lenger ved mistanke og la til grunn at dette var uavklart i rettspraksis.62 
Den rettspraksis jeg har gjennomgått under pkt. 8 og 9, avklarer denne tvilen. 
De fl este av avgjørelsene er fra tiden etter at utvalget leverte sin innstiling. 
Avgjørelsene i pkt. 8 og 9 kan tyde på at begrunnet mistanke om mislige for-
hold utvider arbeidsgivers kontrolladgang, også ut over det som måtte være 
avtalt som rutinemessige kontrolltiltak. 

62  NOU 2004:5 Arbeidslivslovutvalget pkt 17.5.5.11.
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I et par av sakene har sakligheten ved kontrolltiltaket ikke vært bestridt, og 
forholdsmessigheten ved tiltaket har vært tvistespørsmålet. I de sakene hvor sak-
ligheten har vært omtvistet, har det likevel vært foretatt en interesseavveining. 

Gjennomgangen av rettspraksis etterlater et inntrykk av at kontrolltiltak i 
utgangspunktet formodes å være saklig begrunnet. Dette harmonerer med at 
arbeidsgivers styringsrett gir arbeidsgiver en rett til å gjennomføre kontrolltil-
tak. Rettspraksis tyder på at kontrolladgang ikke er ubegrenset, men at gren-
sene utvides ved mistanke om mislige forhold. Både rettspraksis og ordlyden i 
aml § 9-1 (1) markerer at grensen for styringsretten må trekkes etter en kon-
kret interesseavveining hvor kontrolltiltaket ikke må medføre en uforholds-
messig belastning for arbeidstakerne. 

Det kan reises spørsmål om saklighetskravet i aml § 9-1 faller sammen 
med saklighetskravet i pol § 8 bokstav f). Etter forarbeidene til aml § 9-1 vil 
denne saklighetsvurderingen langt på vei bli sammenfallende.63 I materialet 
er det to eksempler på at retten har drøftet begge saklighetskrav, og det er 
GPSkjennelsen og Billakkererdommen.

GPSkjennelsen (HR-2011-1019-U) er gjennomgått under 8.1 ovenfor. Fra 
rettens drøftelse av sammenhengen mellom personopplysningslovens saklig-
hetskrav og arbeidsmiljølovens saklighetskrav siteres: «Lagmannsretten kan 
heller ikke se at den nye behandlingen av personopplysningene kan begrunnes 
i en interesseavveining i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav f). 
Lagmannsretten har da særlig sett hen til sammenhengen med arbeidsmiljølo-
ven, hvoretter arbeidsgiver bare kan iverksette kontrolltiltak overfor arbeids-
taker når tiltaket har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke inne-
bærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren, jf. arbeidsmiljøloven 
§ 9-1 første ledd.» (Mine uthevelser).

Billakkererdommen (se pkt. 8.5) er et eksempel på at et kontrolltiltak var lov-
lig etter aml § 9-1, samtidig som behandling av de personopplysninger som kon-
trolltiltaket gir, var i strid med personopplysningsloven. Her fi kk arbeidstakeren 
tilkjent oppreisningserstatning på dette grunnlag, se nærmere pkt. 17 nedenfor. 
Dette harmonerer ikke godt med forarbeidenes uttalelse om at saklighetsvurde-
ringene etter aml § 9-1 og etter pol § 8 f) langt på vei blir sammenfallende med 
saklighetsvurderingen i aml § 9-1. Ut fra dommens premisser kan det se ut til at 
retten først har vurdert selve kontrolltiltaket isolert og funnet det lovlig, og der-
etter vurdert de personvernrettslige sidene ved bruken av personopplysningene. 

Billakkeringsdommen er derfor et interessant eksempel på at et kontrolltil-
tak kan anses lovlig etter aml § 9-1, samtidig som bruken av personopplysnin-
ger kan være i strid med pol. Her var det to adskilte saklighetsvurderinger, som 
åpenbart vurderte to adskilte saklighetskrav hvor hhv kontroll og personvern 

63 Ot.prp. nr 49 (2005-2006) side 146.



 Saklighetskrav 73

var vurderingstemaet. Saken er spesiell, og det kan ikke utelukkes at denne sa-
ken er det unntaket som bekrefter den hovedregel som forarbeidene beskriver 
for forholdet mellom saklighetskravet i disse to regelsettene. GPSkjennelsen gir 
en bedre drøfting av forholdet mellom de materielle vilkårene i arbeidsmiljø-
loven og personopplysningsloven ved sin presisering av fordeling av virkeom-
råde mellom disse to lovene: «Hvorvidt et kontrolltiltak kan iverksettes regu-
leres av arbeidsmiljøloven, mens personopplysningsloven regulerer hvorvidt 
opplysningene kan behandles.» (Mine uthevelser.)

Skjult overvåkning, eks hemmelig videoovervåkning anses normalt som 
ulovlig. Tilsvarende gjelder spaning på arbeidstakere og provokasjonslignen-
de tiltak. Rettspraksis har ansett slike tiltak som grov krenkelse av grunn-
leggende personvernhensyn. I slike tilfeller vil kontrolltiltaket falle utenfor 
arbeidsgivers styringsrett.

Tradisjonelle kontrolltiltak som veskekontroll, kontrollkjøp og lignende 
ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Bruk av GPS-logger er også ansett 
som et slikt tradisjonelt kontrolltiltak som ikke krenker personvernet. Dette 
forutsetter imidlertid at arbeidsgiver har oppfulgt plikten til informasjon og 
drøfting i aml § 9-2, jf. pkt. 15 nedenfor.

Oppsummering: Gjennomgangen av rettspraksis etterlater et inntrykk av at 
kontrolltiltak i utgangspunktet formodes å være saklig begrunnet. Dette gjel-
der spesielt dersom det foreligger mistanke om klanderverdige forhold. Dette 
harmonerer med at adgangen til kontroll er en av grunnpilarene i arbeidsgivers 
styringsrett, se pkt. 2. Grensene for arbeidsgivers styringsrett er markert ved at 
kontrolltiltak må ikke innebære en «uforholdsmessig belastning» for arbeids-
takeren, jf. aml § 9-1 (1). Rettspraksis har vurdert om kontrolltiltakene inne-
bærer en grov krenkelse av grunnleggende personvernhensyn. I slike tilfeller 
vil kontrolltiltaket falle utenfor arbeidsgivers styringsrett. 

Betydningen av personvernkrenkelsen er også sentral for saksbehandling, se 
pkt. 15, for bevisavskjæring, se pkt. 16 og for oppreisning, se pkt. 17 nedenfor. 





15 BETYDNINGEN AV GOD SAKSBEHANDLING

Arbeidsmiljøloven § 9-2 innførte plikt til forhåndsinformasjon og drøfting av 
kontrolltiltak. Saksbehandlingsreglene i aml § 9-2 er parallelle med saksbe-
handlingsreglene i avtaleverket mellom arbeidslivets parter, men var begrenset 
til Arbeidsrettens område (tariffavtalenes område) inntil aml § 9-2 trådte i 
kraft 1. januar 1996. I motsetning til § 9-1, har § 9-2 ingen parallell i de 
ulovfestede reglene som de alminnelige domstolene har utviklet, selv om retts-
praksis har lagt vekt på betydningen av god saksbehandling ved vurdering av 
saklighetsnormen, for eksempel i tvister om usaklig oppsigelse. 

I GPSkjennelsen ((LH-2011-26141) som er behandlet i 8.1 ovenfor, hadde 
arbeidsgiver unnlatt å informere de ansatte om at GPS-data ville bli brukt til å 
kontrollere de ansattes pauser og arbeidstid. Det var heller ikke drøftet med de 
tillitsvalgte. Om dette uttalte en samlet Lagmannsrett: «At disse bestemmelsene 
ikke er hensyntatt taler mot at den nye behandlingen av personopplysningene 
kan anses rettmessig ut fra en interesseavveining etter personopplysningsloven 
§ 8 bokstav f). Lagmannsretten fi nner imidlertid grunn til å bemerke, som tin-
gretten, at det ikke kan utelukkes at tiltaket ville blitt vurdert som rettmessig 
dersom drøftings- og informasjonsplikten hadde blitt ivaretatt.»

Dette sitatet illustrerer at saksbehandlingen kan være avgjørende for om et 
kontrolltiltak anses rettmessig eller ikke. Arbeidsgivers styringsrett vil normalt 
omfatte rettmessige kontrolltiltak. Urettmessige kontrolltiltak faller naturlig 
nok utenfor virkeområdet for arbeidsgivers styringsrett. 

Sitatet illustrerer også sammenhengen mellom interesseavveiningen i pol § 
8 bokstav f) og saklighetskravet til kontrolltiltak i aml § 9-1.

I Tinekjennelsen (se pkt. 8.2) understreket retten at saksbehandlingsre-
glene i aml § 9-2 har betydning for den konkrete rekkevidden av arbeidsgi-
vers kontrolladgang, og viser til bedriftens avtaler om konkrete kontrolltiltak. 
Saksbehandlingsreglene har derfor også materiell betydning: Ved å følge disse 
kan arbeidsgiver utvide handlingsrommet for sin styringsrett gjennom avtaler 
som regulerer kontrolltiltak. Tinekjennelsen gir uttrykk for et prinsipp om at 
en bedrift som har avtaler om konkrete kontrolltiltak for normaltilfellene, kan 
bruke andre kontrollmetoder enn de avtalte ved mistanke om mislige forhold, 
når disse ikke kan avdekkes gjennom de avtalte metodene.

Saksbehandlingsreglene i aml § 9-2 har til hensikt å sikre betryggende saks-
behandling forut for innføring av kontrolltiltak. Betryggende saksbehandling 
er en fordel for arbeidsgiver, som får et bedre beslutningsgrunnlag for ressur-
sanvendelse til kontrolltiltak. Videre sikrer slike saksbehandlingsregler at de 
ansatte blir informert og tatt med på råd og kan på denne måten medvirke til 



76 Om avgrensing av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern

at personvernet ivaretas ved valg av kontrolltiltak. Betryggende saksbehand-
ling vil også medføre mer åpenhet, som medfører økt tillit mellom partene. 
Tilsvarende hensyn gjør seg gjeldende for saksbehandlingsreglene i personopp-
lysningsforskriften § 9 om e-postinnsyn. Saksbehandlingsregler ser derfor ut 
til både å være i arbeidsgivers interesse og i arbeidstakers interesse. 

Både GPSkjennelsen, Tinekjennelsen og Apotekteknikerdommen (8.4) gir 
grunnlag for å si at lovfesting av saksbehandlingsreglene i aml § 9-2 har hatt 
en reell betydning: Dette gjelder både fordi § 9-2 innførte nye plikter og fordi 
god saksbehandling ser ut til å kunne utvide arbeidsgivers valgfrihet med hen-
syn til hvordan styringsrett skal utøves hvor arbeidsgiver har mistanke om 
klanderverdige forhold hos arbeidstakeren. 

Oppsummering om betydning av god saksbehandling: God saksbehandling 
kan være avgjørende for om retten anses at et bevis er fremskaffet på rettmes-
sig eller ulovlig/utilbørlig måte. Dersom beviset er fremskaffet på lovlig måte 
betyr det at arbeidsgiver har opptrådt lovlig. Arbeidsgiver har gått ut over 
styringsrettens grenser dersom et slikt bevis anses fremskaffet på ulovlig eller 
utilbørlig måte. 

Dermed kan saksbehandlingen avgjøre om retten tillater eller avskjærer et 
bevis, se mer om bevisavskjæring under pkt. 16 nedenfor. 



16 BEVISAVSKJÆRING OG GRENSENE FOR 
STYRINGSRETTEN

Arbeidsgivers styringsrett vil normalt omfatte rettmessige kontrolltiltak. 
Urettmessige kontrolltiltak faller naturlig nok utenfor virkeområdet for ar-
beidsgivers styringsrett. Gjennomgangen av kjennelsene om bevisavskjæring i 
pkt. 8 – 11 ovenfor viser at arbeidsgivere i enkelte tilfeller får fremlegge bevis 
på tross av at retten konkluderer med at de er frembrakt på utilbørlig eller 
ulovlig måte. Arbeidsgivers styringsrett er ikke utvidet i disse tilfellene, ret-
ten har uttalt seg klart om rettmessigheten av arbeidsgivers handlinger. Det 
er derfor ikke et paradoks at retten likevel tillater enkelte slike bevis tillates 
ført. Dette skyldes at hovedregelen i norsk rett er fri bevisførsel, og tvisteloven 
§ 22-7 gir retten rettslig grunnlag til å nekte slike bevis fremlagt, jf. DEL II 
pkt. 7 ovenfor. Slik nektelse er unntaksregelen, hovedregelen er fri bevisførsel. 
Vilkåret er at beviset er innhentet på utilbørlig eller ulovlig måte og at det 
krenker tungtveiende rettssikkerhetshensyn, herunder personvernhensyn. Se 
mer om dette i pkt. 7 ovenfor, som kort redegjør for bevisavskjæring.

I pkt. 8 – 11 gjennomgikk jeg en rekke bevisavskjæringskjennelser for å 
undersøke om de aktuelle bevisene var fremskaffet på ulovlig eller utilbør-
lig måte.64 Skjulte fjernsynsopptak er generelt sett ansett som ulovlig frem-
skaffet bevis som følge av Gatekjøkkenkjennelsen (se pkt. 7), og dette stem-
mer også med det materialet som er gjennomgått: I Tippekassekjennelsen 
(9.1) og Ølutsalgkjennelsen (pkt. 9.2) ble det ulovlig fremskaffede bevis i 
form av hemmelige videoopptaket nektet fremlagt som bevis. Det er ett en-
keltstående unntak begrunnet i den ansattes manipulasjon av videoutstyret i 
Butikkmedarbeiderkjennelsen (se pkt. 9.3). Videre er en kontrollrapport fra 
et vaktselskap ble nektet fremlagt i Nettbusskjennelsen på grunn av metodens 
provokatoriske preg (se 8.3). I Krematoriekjennelsen (se pkt. 10.4) tillot ret-
ten fremleggelse av ulovlig fremskaffet bevis (datalogger) av hensyn til sakens 
opplysning. Retten var enstemmig i alle disse kjennelsene.

64  I de sakene hvor retten konkluderte med at bevis var fremskaffet på lovlig måte, ble bevisav-
skjæring selvsagt ikke vurdert da det var uaktuelt. Disse sakene gir derfor ingen veiledning, 
og det gjelder Phillips Petroleumkjennelsen (se pkt 10.3 hvor retten aksepterte fremleggelse 
av fordi beviset var fremskaffet på lovlig måte, tilsvarende gjelder for E-postkjennelsen (pkt 
11.2). I dommene som er gjennomgått var det ikke lagt ned påstand om bevisavskjæring, og 
disse gir derfor ingen veiledning.



78 Om avgrensing av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern

I Gatekjøkkenkjennelsen (se pkt. 7 ovenfor) ble ulovlig innhentet videobe-
vis nektet fremlagt, og retten ga her en prinsipiell begrunnelse for denne nek-
telsen: «Ved en slik holdning vil domstolene motvirke denne form for krenkel-
ser.» (Sitat Gatekjøkkenkjennelsen, Rt. 1991 side 616, her fra side 623-624). 
Her tok retten på seg et ansvar for å bidra til å motvirke denne type krenkelser 
ved å nekte fremleggelse av beviset. Dersom retten hadde tillatt fremleggelse av 
det ulovlig fremskaffede beviset, ville arbeidsgiver innkassere en «belønning» 
i form av fordelen med å få beviset ført. Det var denne fordelen retten nektet 
arbeidsgiver i Gatekjøkkenkjennelsen, og som er fulgt opp i de fl este kjennelser 
om bevisavskjæring av hemmelige videoopptak. 

I Rt 1997 s. 795 (Lydopptakkjennelsen) ble et hemmelig telefonopptak 
avskåret som bevis av en enstemmig Høyesterett. Saken gjaldt tvist om sam-
værsrett til barn, hvor mor gjorde hemmelig opptak av telefonsamtale mellom 
far og barn. Selv om kjennelsen ikke en gjelder arbeidstakers personvern, har 
den prinsipielle betydning for hemmelig telefonopptak. Opptaket ble nektet 
ført, på tross av at retten «ikke (kan) se bort fra at hemmelige lydbåndopptak 
inneholder så vesentlige opplysninger om forhold som det ikke er mulig å få 
belyst på annen måte». Retten omtaler slike hemmelige opptak som «illojale 
og støtende» og som den annen part har, som et utgangspunkt, «krav på å bli 
beskyttet mot en bevisførsel som utelukkende er gjort mulig ved handlinger av 
en slik karakter».

Hemmelige opptak av telefonsamtaler er noe annet enn videobevis, men 
har mye til felles med skjulte videobevis: Begge deler sikrer dokumentasjon av 
noe som er skjedd eller sagt, og opptaket er gjort i skjul. Ved hemmelige tele-
fonopptak kommer det tilleggselement at det er en kommunikasjon mellom to 
parter som oppfatter seg ikke overvåket. Integritetskrenkelsen er derfor større 
ved hemmelig telefonopptak enn ved hemmelige videoopptak hvor partene 
ikke kommuniserer. Dersom en av partene i hemmelighet gjør opptak, er det i 
tillegg et fortrolighetsbrudd mellom partene. 

Hovedregelen i rettspraksis er at skjulte videoopptak anses som ulovlig 
fremskaffet bevis og nektes ført som bevis. Skjult videoopptak anses for å 
krenke tungtveiende personvernhensyn. Dette sier en enstemmig Høyesterett 
i Gatekjøkkenkjennelsen, og er gjentatt senest i GPSkjennelsen (se pkt. 8.1). 
GPSkjennelsen sammenligner GPS med hemmelig videoovervåkning: «Som et 
generelt utgangspunkt må overvåking ved bruk av GPS karakteriseres som 
mindre inngripende i sentrale rettsgoder enn overvåking ved bruk av lyd og 
bilde.» Retten viser til at dette er også lagt til grunn av Den europeiske men-
neskerettsdomstol i dom av 2. september 2010 i saken Uzun mot Tyskland, 
EMDN-2005-35623 (Application no. 35623/05), se f.eks. avsnitt 52.
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Lagmannsretten, med tiltredelse av Høyesteretts ankeutvalg, i GPSkjennelsen 
(pkt. 8.1) viser til forarbeidene til arbeidsmiljøloven som drøfter hvordan for-
skjellige kontrolltiltak kan krenke personvern i varierende grad: 65

«Vurderingen av om kontrollen vil medføre en uforholdsmessig belastning, 
vil ellers bero på tiltakets formål (hvor tungtveiende er bedriftens behov), 
kontrollens art (enkeltstående kontroll, vedvarende kontroll, hyppighet osv.), 
hvordan den praktisk skal gjennomføres, hvilke inngrep i arbeidstakernes 
personvern det vil være tale om, om sentrale personvernhensyn er ivaretatt 
gjennom forsvarlige metoder som sikrer klare testresultater, i hvilken grad 
arbeidsgiver har sikret begrenset tilgang til de data som fremkommer osv. 
Dersom kontrolltiltaket vil medføre ikke ubetydelig inngrep i rettsgoder som 
personlig integritet, verdighet, privatlivets fred, legemets ukrenkelighet eller 
lignende, vil vilkårene for å gjennomføre kontrollen i utgangspunktet bare 
unntaksvis være oppfylt. Motsatt skal det mye til for at mer tradisjonelle 
kontrolltiltak i arbeidslivet som for eksempel tidsregistrering, adgangskontroll, 
produksjons- og resultatkontroll, kontroll i forbindelse med konkret mistanke 
om straffbare og andre mislige forhold i arbeidsforholdet osv., vil bli ansett som 
uforholdsmessig.» (Mine uthevelser.)

Lagmannsretten mente at «Sammenstillingen av opplysningene fra GPS-
systemet med timelistene har mer karakter av det som i proposisjonen er be-
tegnet som «tradisjonelle kontrolltiltak» enn et tiltak som medfører et «ikke 
ubetydelig inngrep» i sentrale rettsgoder. Lagmannsretten mener følgelig at 
graden av krenkelse er begrenset.»

Man kan spørre om ikke hensynet til sakens opplysning burde tillegges 
større vekt i tvister om foreldresamvær med barn, enn i saker som gjelder be-
visavskjæring i stillingsvernsaker. Likevel viser rettspraksis at hemmelige opp-
tak nektes ført (pkt. 9. – 9.8), med ett unntak, Butikkmedarbeiderkjennelsen 
i pkt. 9.3), mens logger tillates (PhillipsPetroleumskjennelsen i pkt. 10.3 og 
Krematoriekjennelsen, se pkt. 10.4).66 Materialet er for øvrig for lite til å trek-
ke noen konklusjon.

I tilfeller der arbeidsgiver får fremlegge ulovlig fremskaffede bevis, får 
arbeidsgiver en fordel fordi han har gått ut over det handlingsrom som ar-
beidsgivers styringsrett gir. Arbeidsgiver høster her fordelen av sin urettmes-
sige opptreden, jf. Høyesteretts formulering i Gatekjøkkenkjennelsen. På den 
annen side kan jeg ikke se at det er spesielle hensyn som tilsier andre regler for 

65  Ot.prp.nr.49 (2004-2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids-
miljøloven), kapittel 12 om kontroll og overvåking i arbeidslivet, side 145

66  Lagmannsretten og Høyesterett åpnet for at GPS-logger kunne føres som bevis dersom ar-
beidsgiver hadde fulgt opp kravene til informasjon og drøfting, GPS-kjennelsen (se 2.3 (1). 
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bevisavskjæring for tvister knyttet til arbeidsforhold enn ellers i sivilprosessen. 
Retten må uansett gjøre en konkret interesseavveining hvor tungtveiende per-
sonvernhensyn og andre rettssikkerhensyn må vurderes. 

Tinekjennelsen (se pkt. 8.2) kan tyde på at arbeidsgivers avtaler med fagfo-
reningene og gode rutiner for drøfting av kontrolltiltak ble tillagt vekt ved vur-
deringen av om kontrolltiltaket (spaningen) var forholdsmessig. Dette illustre-
rer at arbeidsgivers saksbehandling av kontrolltiltak kan ha betydning dersom 
arbeidstaker krever bevisavskjæring: Når arbeidsgiver kan dokumentere at 
saksbehandlingsreglene for bevisfremskaffelse er fulgt, reduseres risikoen for 
slike bevis blir nektet ført fordi saksbehandlingen tas med i vurderingen av 
om kontrolltiltaket var forholdsmessig. GPSkjennelsen (se pkt. 8.1) bekrefter 
dette. I denne saken uttalte retten klart at «det ikke kan utelukkes at tiltaket 
ville blitt vurdert som rettmessig dersom drøftings- og informasjonsplikten 
hadde blitt ivaretatt.»

Oppsummering av rettspraksis: 
Saksbehandlingen har betydning for bevisavskjæring: Dersom arbeidstakeren 
ikke var informert om kontrolltiltaket, anses beviset normalt for å være frem-
skaffet på ulovlig eller utilbørlig måte. I disse tilfellene har arbeidsgiver gått 
over grensene for styringsretten.

Bevis som er fremskaffet på ulovlig eller utilbørlig måte kan likevel frem-
legges som bevis såfremt de ikke krenker grunnleggende personvernhensyn. 
Graden av krenkelse har betydning for bevisavskjæring: Hovedregelen i retts-
praksis er at skjulte videoopptak anses som ulovlig fremskaffet bevis og nektes 
ført som bevis. Begrunnelsen er at skjulte videoopptak representerer en tungt-
veiende krenkelse av grunnleggende personvernhensyn. 



17 OPPREISNING – HVA ER AVGJØRENDE?

Personopplysningsloven § 49 gir hjemmel til å tilkjenne oppreisning og erstat-
ning dersom personopplysninger er behandlet i strid med bestemmelser gitt i 
eller i medhold av personopplysningsloven.

Billakkererdommen (omtalt i pkt. 8.5) er den eneste saken hvor en per-
son er tilkjent erstatning etter pol § 49 for brudd på personopplysningsloven. 
Retten fant at arbeidsgiver var å bebreide for bruken av logginformasjon, og 
for å ha fremsatt beskyldinger om urettmessig fravær på et meget mangelfullt 
datagrunnlag. Arbeidstakeren hadde hatt meget besvær med å måtte tilbakevi-
se disse beskyldningene. Retten la også vekt på at denne bruken av opplysnin-
ger var en belastning for arbeidstakeren. Etter en vurdering av feilens karakter 
og sannsynlige virkninger, ble arbeidsgiver dømt til å betale en erstatning for 
ikke-økonomisk tap (oppreisningserstatning) på kr 5000 til arbeidstakeren.67

Kr 5000 i oppreisning er et meget lavt beløp, sammenlignet med de opp-
reisningsbeløp som arbeidstakere tilkjennes ved usaklig oppsigelse og ulovlig 
avskjed. Disse kan komme opp i mellom 50 000 og 100 000 kroner, avhengig av 
omstendighetene, til tider også over 100 000 i spesielle tilfeller. Riktignok er dis-
se sakene regulert i en annen lovbestemmelse (aml § 15-12 (2), men både denne 
og pol § 49 har til hensikt å gi en økonomisk kompensasjon for den belastning 
personen har gjennomgått i form av ikke-økonomisk (og økonomisk) tap.68 

Når retten i dette tilfelle kun har tilkjent kr 5000 i oppreisning, synes det å 
være en markering av at retten har ønsket å kritisere arbeidsgiver for fremgangs-
måten. Det lave beløpet kan tyde på at retten kanskje mente at belastningen 
for arbeidstaker ikke kunne måle seg med den belastning som urettmessig av-
skjedigede arbeidstakere opplever. Det kan også være at retten har ønsket å trå 
varsomt fordi det ikke fi nnes rettspraksis på nivået for oppreisning i slike saker. 

I Apotekteknikerdommen (se pkt. 8.4) ble arbeidstakeren tilkjent kr 
25 000 i oppreisning for belastninger som den urettmessige avskjeden hadde 
påført henne. 69 En ukjent del av beløpet skulle kompensere for den krenkelse 
arbeidstakeren ble utsatt for gjennom kontrollen av bilen, som hun forsøkte 
fysisk å forhindre. Arbeidsmiljøloven § 15-12 var hjemmelen for den til-

67  Det var ikke dokumentert økonomisk tap i saken, og erstatning for økonomisk tap var derfor 
ikke aktuelt.

68  Oppreisningserstatning ved oppsigelse og avskjed blir ikke behandlet her, og jeg viser til 
rettspraksis på aml § 15-12 (2) og arbeidsrettslig faglitteratur, eksempelvis Evju 2010. 

69  Avskjeden ble satt til side, men opprettholdt som oppsigelse. Oppreisningen skulle kompen-
sere for belastningen den urettmessige avskjeden hadde påført arbeidstakeren.
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kjente oppreisningen, som er erstatning for ikke-økonomisk tap knyttet til 
belastningen ved å bli avskjediget. Også her ble krenkelsen av arbeidstaker 
tillagt betydning ved utmålingen av den oppreisningserstatning som arbeids-
takeren ble tilkjent. 

Gate Gourmetdommen, se pkt. 13.1, må også nevnes i denne sammenheng. 
Her ble arbeidstaker tilkjent kr 5000 i oppreisning fordi arbeidsgiver hadde 
spurt søker om fagforeningstilhørighet. Dette var i strid med forbudet i aml § 
13-4 jf. § 13-9. Saken er parallell til Billakkererdommen (pkt. 8.5), med et ba-
gatellmessig beløp i oppreisning. Forskjellen er likevel at i Billakkererdommen 
var arbeidsgiver å bebreide i stor grad for måten han hadde behandlet person-
opplysninger på, og for den belastningen det hadde vært for arbeidstakeren. I 
Gate Gourmetdommen var det tale om klossete håndtering av ansettelsespro-
sessen, men det var ikke skjedd noen krenkelse. Det var et rent formalbrudd 
på aml § 13-4 og ingen diskriminering var skjedd. Retten pekte imidlertid på 
at sanksjonene i pol § 49 og aml § 13-9 var sammenfallende, uten at dette ble 
drøftet nærmere. 

Selv om oppreisningsbeløpene i Billakkererdommen og Gate Gourmet-
dommen var små beløp, skal man ikke undervurdere den moralske betyd-
ningen det har for den krenkede part å få en slik oppreisning. Selv et ba-
gatellmessig beløp tilkjent som oppreisning kan dessuten ha betydning for 
saksomkostningene, se pkt. 18 nedenfor. Arbeidstakers advokat bør derfor 
vurdere å ta med en anførsel om krav om oppreisning etter pol § 49 i forbin-
delse med bevisavskjæringskrav.70

Oppsummering om oppreisning: Oppreisning etter personopplysningsloven 
synes å legge vekt på graden av krenkelse, men det kan ikke trekkes noen klare 
konklusjoner fordi det kun fi nnes en dom om dette. Gate Gourmetdommen 
tyder på at krenkelse ikke er nødvendig for å få tilkjent oppreisning etter ar-
beidsmiljølovens diskrimineringsbestemmelser i § 13-4 jf. § 13-9. Her var et 
rent formalbrudd tilstrekkelig for å få tilkjent oppreisning. Ved krenkelse i 
forbindelse med oppsigelse og avskjed, synes rettspraksis på aml § 15-12 å 
legge vekt på om arbeidsgiver har krenket arbeidstaker. 

70  Av prosessuelle grunner må kravet om erstatning/oppreisning behandles i hovedsøksmålet og 
ikke i bevisavskjæringskjennelsen. Denne kjennelsen behandler kun kravet om bevisavskjæ-
ring og ikke andre anførsler. Disse behandles i hovedsøksmålet. 



18 SAKSOMKOSTNINGER

Materialet gir grunnlag for noen kommentarer om saksomkostninger og be-
tydningen av hvilke anførsler som tas med i et søksmål. 

I Billakkererdommen (pkt. 8.5) var tvistegjenstanden kravet om erstatning 
for trakassering, mens kravet om oppreisning etter personopplysningsloven 
var tatt med som en anførsel. Her tapte arbeidstakeren på alle punkter, med 
unntak av en anførsel om at arbeidsgiver hadde behandlet personopplysninger 
i strid med personopplysningsloven. Hun fi kk tilkjent oppreisning. På tross 
av at oppreisningen var et lite beløp, hadde den tilkjente oppreisningen stor 
økonomisk betydning for partene i praksis: Dette var tilstrekkelig til at retten 
fant at saken var dels vunnet dels tapt, slik at retten kunne fastsette at hver av 
partene skulle bære sine egne saksomkostninger for tingrett og lagmannsrett, 
jf. dagjeldende tvistemålslov § 172. Hadde arbeidstakeren tapt saken fullsten-
dig, hadde hun måttet betale arbeidsgivers saksomkostninger i tillegg til sine 
egne saksomkostninger. 

Etter den nye tvisteloven § 20-2 er dette endret noe: Saken er vunnet hvis 
parten har fått medhold fullt ut eller i det vesentlige. Det kan ikke utelukkes 
at en domstol, etter de nye reglene i tvisteloven, vil kunne konkludere med 
at arbeidsgiver har vunnet saken «i det vesentlige», selv om arbeidstaker får 
medhold i en anførsel om brudd på personopplysningsloven. Dette kan være 
aktuelt dersom ingen av hovedanførslene knyttet til påstanden (her om trakas-
sering) fører frem, og når tilkjent oppreisning har et bagatellmessig beløp. I så 
fall ville retten dømme arbeidstaker å dekke arbeidsgivers omkostninger etter 
hovedregelen i tvisteloven § 2-20 (1) jf. (2). Unntaksvilkårene i tvisteloven 
§ 20-2 (3) er noe snevrere enn i den gamle tvistemålsloven. Dette vil kunne 
bety at arbeidstaker må dekke arbeidsgivers omkostninger i tillegg til sine egne 
omkostninger. I en sak som går for to instanser i Oslo, vil omkostningene for 
en tapende part kunne bli mellom 500 000 og 1 000 000 kroner totalt. Da er 
det liten trøst i å bli tilkjent kr 5000 i oppreisning, det blir en dyr seier når en 
må dekke egne saksomkostninger. Arbeidstakeren i Billakkererdommen var 
derfor «heldig» som slapp å måtte dekke motpartens saksomkostninger. Det 
er ikke sikkert arbeidstaker hadde vært like heldig dersom en tilsvarende sak 
var ført etter den nye tvisteloven, noe Gate Gourmetdommen (se pkt. 13.1) er 
et eksempel på:

Her ble sju arbeidstakere tilkjent oppreisning på kr 5000 hver for arbeids-
givers brudd på aml § 14-4, jf. § 13-9, som forbyr innhenting av visse opp-
lysninger ved ansettelse. Arbeidsgiver vant hovedspørsmålet i saken (om det 
forelå virksomhetsoverdragelse) og hadde derfor fått medhold i det vesentlige. 
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Etter tvisteloven § 20-2, annet ledd, hadde arbeidsgiver vunnet saken i det 
vesentlige, og arbeidsgiver ble tilkjent fulle omkostninger. Selv om arbeidsta-
kerne vant frem på påstanden om oppreisning, var bare en mindre anførsel, 
og ikke hovedspørsmålet i saken. Arbeidstakerne hadde derfor tapt saken i det 
vesentlige og måtte betale arbeidsgivers saksomkostninger. 

I denne saken var denne ene anførselen som førte frem ikke til hjelp for 
arbeidstakerne, i motsetning til i Billakkererdommen. Denne forskjellen illus-
trerer at den nye tvisteloven § 20-2 er strengere enn den gamle tvistemålsloven 
og det er derfor mindre å hente på å ta med en anførsel om oppreisning enn 
det var tidligere. 

Disse to sakene kan tas som en illustrasjon på at valg av anførsler kan ha be-
tydning for det økonomiske sluttresultatet av tvister, uavhengig av sakens utfall. 

Også ved anvendelse av arbeidsmiljølovens regler om kontrolltiltak 
er det mulig at valg av anførsler kan ha betydning for saksomkostningene, 
men jeg har ikke funnet frem til avgjørelser som gir konkrete indikasjoner 
på dette. Det er likevel naturlig å trekke frem Tinekjennelsen (pkt. 8.2) og 
Nettbusskjennelsen (pkt. 8.3). I disse to sakene var det ikke bestridt at det var 
saklig grunn for kontrolltiltak, arbeidstaker anførte at tiltaket var uforholds-
messig. Når arbeidstaker skal fremme sine anførsler om lovlighet av kontroll-
tiltak, vil arbeidstaker velge anførsler som lettest kan føre frem, dvs. «hoppe 
over gjerdet der det er lavest». I en slik sammenheng vil det være enklere å 
anføre at kontrolltiltaket er uforholdsmessig, og ikke bestride sakligheten av 
kontrolltiltaket. I begge disse sakene slapp retten derfor å behandle spørsmålet 
om saklig kontrolltiltak. Dette forenklet rettens og partenes arbeid med saken 
og kan til en viss grad også ha redusert saksomkostningene.

De gjennomgåtte sakene etter aml § 9-1 tyder på at kontrolltiltak i utgangs-
punktet formodes å være saklige, jf. pkt. 14 ovenfor. Dersom arbeidstaker i en 
slik tvist anfører både usaklighet og manglende forholdsmessighet, vil arbeids-
taker ha stor risiko for ikke å vinne frem med en anførsel om saklighet. Dette 
gjelder selv om arbeidstakeren vinner frem på anførselen om uforholdsmes-
sighet. Resultatet blir det samme, men omkostningene vil øke, og dette kan få 
betydning for omkostningsfordelingen mellom partene, jf. tvisteloven § 2-20.71 

I saker som står for domstolene kan det være fordelaktig å anføre at kon-
trolltiltak er uforholdsmessig, og utelate anførsel om usaklighet. Dette vil kun-
ne redusere omkostningene og et eventuelt omkostningsansvar.

Samtidig bør det vurderes å nedlegge påstand om oppreisning/erstatning 
etter pol § 49, eventuelt aml § 13-9, jf. § 13-4, dersom det er aktuelt.

71  I Tine-kjennelsen ble omkostningsavgjørelsen besluttet utsatt til selve hovedsøksmålet, som 
ikke er tilgjengelig i Lovdata. I Nettbusskjennelsen er dette ikke kommentert, og vi har derfor 
ikke konkrete opplysninger om disse to sakene.



 Saksomkostninger 85

Oppreisning etter personopplysningsloven synes å legge vekt på graden av 
krenkelse, men det kan ikke trekkes noen klare konklusjoner fordi det kun 
fi nnes en dom om dette. Gate Gourmetdommen tyder på at krenkelse ikke er 
nødvendig for å få tilkjent oppreisning etter arbeidsmiljølovens diskrimine-
ringsbestemmelser i § 13-4 jf. § 13-9. Her var et rent formalbrudd tilstrekkelig 
for å få tilkjent oppreisning. Ved krenkelse i forbindelse med oppsigelse og 
avskjed, synes rettspraksis på aml § 15-12 å legge vekt på om arbeidsgiver har 
krenket arbeidstaker. 

Oppsummering: I saker som står for domstolene bør det vurderes om an-
førsel om erstatning/oppreisning etter pol § 49 kan føre frem. Kontrolltiltak 
formodes å være saklig begrunnet, man bør derfor heller nedlegge anførsel 
om uforholdsmessighet.





19 KONTROLL OG OVERVÅKNING AV ELEKTRONISK 
UTSTYR

ConocoPhilipsdommen (pkt. 10.1) står i sterk kontrast til Raufossdommen 
(pkt. 10.2) ovenfor når det gjelder den arbeidsrettslige vurderingen av arbeids-
takers forhold. Begge sakene gjaldt avslutning av arbeidsforhold på grunn av 
misbruk av arbeidsgivers IT-ressurser. Datalogger ble brukt som bevis for mis-
bruket. Mitt inntrykk er at Høyesterett i ConocoPhilips-saken ønsket å rette 
opp den feilen de gjorde med en for streng vurdering av arbeidstakers forhold 
i Raufoss-saken. Vurderingen av arbeidstakers illojalitet i forbindelse med stil-
lingsvern har endret seg over tid, og etter min oppfatning har dette ikke sam-
menheng med endringene i personvernreguleringen. Endringen skyldes heller 
at man i dag vurderer arbeidstakers forhold mindre strengt enn man gjorde 
rundt år 2000.

Når det gjelder vurderingen av de personvernrettslige sidene, er sakene i 
stor grad sammenfallende: Hovedforskriften § 2-20 til den gamle personregis-
terloven tilsvarer i store trekk personopplysningsforskriften § 7-11, og begge 
forskriftene regulerer unntak fra arbeidsgivers meldeplikt til Datatilsynet. I 
begge tilfeller konkluderer Høyesterett med at forskriften ikke er til hinder 
for «å gå videre med den informasjon man så langt hadde innhentet om As 
belastning av internettlinjen, og eventuelt benytte denne ved oppsigelse av A.» 
I begge sakene har Høyesterett lagt til grunn at forskriftene (personopplys-
ningsforskriften § 7-11 og den gamle personregisterforskriften § 2-20) er rene 
offentligrettslige regler om unntak fra meldeplikt til Datatilsynet. Dette er også 
fulgt opp i Phillips Petrolumkjennelsen, se pkt. 10.3. Som følge av dette har 
forskriftene om unntak fra konsesjonsplikten ikke hatt betydning arbeidsgi-
vers styringsrett overfor de ansatte.

Det fi nnes et par andre kjennelser i bevisavskjæringssaker hvor hensynet til 
arbeidstakers personvern er anført.72 Disse gir imidlertid ingen veiledning. På 

72  I krematoriekjennelsen (HR-2003-1109-1) opphevet Kjæremålsutvalget Lagmannsrettens 
dom på grunn av lagmannsrettens uriktige tolkning av de ulovfestede reglene om bevisav-
skjæring. Lagmannsretten hadde unnlatt å ta stilling til om bevisene var ervervet på ulovlig 
eller utilbørlig måte. Bevisavskjæring er basert på to spørsmål: 1) Om bevis er fremskaffet 
ulovlig/utilbørlig og 2) om det bør nektes ført, jf pkt 3.1. ovenfor. Denne saken gir derfor 
ingen veiledning.

Brannkonstabelkjennelsen (LF-2003-522-1) gjelder arbeidstakers krav om gjen-
inntreden i stilling etter at han ble avskjediget pga trakassering av en kollega. Arbeidsgiver 
hadde undersøkt arbeidstakers harddisk og funnet store mengder «ordinær pornografi ), 



88 Om avgrensing av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern

bakgrunn av de fi re kjennelsene gjennomgått ovenfor kan det trekkes følgende 
konklusjon: Personopplysningsforskriften § 7-1 som gir fritak fra meldeplikt 
har ingen betydning for arbeidsgivers styringsrett overfor arbeidstaker. Det 
samme gjelder for den tilsvarende regel i den opphevede personregisterfor-
skriften. Dette er offentligrettslige regler som kun regulerer vilkår for fritak fra 
plikten etter pol § 31. 

Personopplysningsforskriften § 9-2 annet ledd forbyr overvåkning av ar-
beidstakernes bruk av elektronisk utstyr. GPSkjennelsen (se pkt. 8.1) er den 
eneste relevante avgjørelsen som er fattet etter at personopplysningsforskrif-
ten § 9-2 annet ledd trådte i kraft. Saken gjaldt bevisavskjæring av en sam-
menstilling av data fra GPS-logger med arbeidstakerens timelister. Bilen ar-
beidstakeren kjørte var GPS-overvåket. Dette kan imidlertid ikke anses som 
«arbeidstakers bruk av elektronisk utstyr», og faller trolig utenfor regelens 
anvendelsesområde. Denne regelen er heller ikke nevnt i kjennelsen. 

Dersom arbeidstakeren selv hadde brukt GPS-utstyret aktivt, ville person-
opplysningsforskriften § 9-2 annet ledd komme til anvendelse, slik at arbeids-
giver ikke lovlig kunne overvåke bruken. 

Paragraf 9-2 annet ledd er ikke til hinder for kontrolltiltak. De kontroller 
som gjøres på grunnlag av mistanke, er engangsforeteelser som gjøres for å 
bekrefte eller avkrefte en konkret mistanke. Dette var tilfelle i GPSkjennelsen. 
Overvåkning har et mer vedvarende preg, eksempelvis fjernsynsovervåkning. I 
Ølutsalgkjennelsen (pkt. 9.2) var videoovervåkning over åtte timer lenge nok 
til at det ble ansett som «vedvarende».

Datatilsynets merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9 un-
derstreker at adgangen til innsyn i e-post etc. som § 9-2 regulerer, kun gir 
grunnlag for enkeltstående tilfeller av innsyn i e-post for konkrete formål, og 
ikke overvåkning. Personopplysningsforskriften § 9-2 begrenser arbeidsgivers 
styringsrett fordi den er til hinder for overvåkning av arbeidstakernes bruk av 
elektronisk utstyr ut over den loggføring som er regulert i personopplysnings-
forskriften § 7-11. 

Bruk av logger fra arbeidstakers bruk av elektronisk utstyr var tema i 
Conoco Phillips-dommen, Raufossdommen, Phillips Petrolums-kjennelsen 
og Krematoriekjennelsen, som er gjennomgått under pkt. 10 ovenfor. Disse 
sakene er fra tiden før personopplysningsforskriften § 9-2 trådte i kraft. I 
Conoco Phillips-dommen og i Raufossdommen mente Høyesterett at person-
opplysningsforskriften § 7 -11 ikke kunne være til hinder for at loggene ble 
brukt til å gjennomføre kontroll av den ansattes bruk av arbeidsgivers dataan-
legg. I disse sakene var det et etterfølgende kontrolltiltak basert på informasjon 

dvs. ikke ulovlig pornografi , og krevde disse bevisene avskåret som ulovlig innhen-
tet bevis.
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av loggene. Personopplysningsforskriften § 9-2 annet ledd forbyr overvåkning, 
og vil derfor neppe være til hinder for en slik etterfølgende bruk av loggdata til 
enkeltstående kontrollformål. På denne bakgrunn antar jeg at disse dommene 
ikke ville få et annet utfall dersom de var avsagt etter at personopplysningsfor-
skriften § 9-2 annet ledd var trådt i kraft.

Personopplysningsforskriften § 9-2 annet ledd vil neppe få særlig stor be-
tydning i rettslige tvister hvor retten skal vurdere avskjæring av bevis som er 
fremlagt i strid med personopplysningsforskriften § 9-2 annet ledd. Hensynet 
til sakens opplysning medfører ofte at denne type bevis tillates fremlagt, selv 
om det er fremskaffet ulovlig, jf. pkt. 2.2 og 3.4 ovenfor om bevisavskjæring. 

Oppsummering: Forbudet mot overvåkning av arbeidstakers bruk av tekno-
logisk utstyr vil kunne få betydning i arbeidslivet, men neppe i rettslige tvister.





20 BRUK AV EMK I MATERIALET

I E-postkjennelsen (Rt 2002 s 1500, se pkt. 11.2) viser retten til EMK artik-
kel 8 som verner privat kommunikasjon. Retten anser at e-post med privat 
innhold er beskyttet at EMK, selv om det er arbeidsgivers utstyr som er bruk. I 
Ciberkjennelsen (pkt. 11.1) ble det vist til E-postkjennelsens henvisning til EMK, 
og retten nedla midlertidig forbud mot arbeidsgivers innsyn i private e-post-
kontoer. I disse sakene, samt Coplandsaken fra Menneskerettighetsdomstolen, 
se pkt. 11, er EMK artikkel 8 brukt i favør av arbeidstakers personvern.

Det er motsatt i Butikkmedarbeiderkjennelsen (se pkt. 9.3): Her ble EMK 
artikkel 8 brukt som argument for arbeidsgivers interesse i å fremlegge skjult 
videoopptak som bevis for å beskytte seg mot kriminalitet. EMK artikkel 8 
ble også brukt som argument for at overvåkningen av den mistenkte kunne 
beskytte uskyldige kolleger mot unødig mistanke om straffbare forhold. Her 
måtte hensynet til mistenkte ansattes personvern vike i møte med kollegenes 
personverninteresser og arbeidsgivers interesse i å beskytte seg mot krimina-
litet. Jeg kjenner ikke til andre eksempler på slik bruk av EMK. Denne saken 
er imidlertid spesiell fordi arbeidstakeren hadde unndradd seg arbeidsgivers 
lovlige kontroll ved å manipulere overvåkningskameraene på en særlig utspe-
kulert måte. Man kan likevel undre seg over at EMK artikkel 8 blir brukt som 
argument for å fravike den store hovedregel i norsk rettspraksis om at skjult 
videoopptak nektes ført som bevis.

I GPSkjennelsen (pkt. 8.1) viste lagmannsretten til Uzun-dommen fra Den 
europeiske menneskerettighetsdomstol.73 Lagmannsretten tiltrådte menneske-
rettighetsdomstolens vurdering av at GPS måtte karakteriseres som mindre 
inngripende i sentrale rettsgoder enn overvåkning ved bruk av lyd og bilde. 
Retten nyanserer her graden av krenkelse av arbeidstakers personvern.

Oppsummering: Det er ikke grunnlag for å trekke noen bastante konklusjo-
ner om bruken av EMK, menneskerettighetsdomstolen nyanserer dette godt i 
Uzun-dommen ved å sondre mellom mer og mindre inngripende kontrolltiltak. 

73  Se referanse i pkt 3.2 (1).





21 ER ARBEIDSSØKERE SPESIELT UTSATT?

Rettspraksis er nødvendigvis begrenset til rettslige problemstillinger som opp-
står i en konfl ikt mellom to parter. Dersom det ikke oppstår en konfl ikt mel-
lom partene, vil heller ikke de rettslige normene som er aktuelle bli brakt inn 
for domstolene. Det er heller ikke tilstrekkelig at det foreligger en konfl ikt: 
Den som reiser sak for domstolene må påvise et reelt behov for å få kravet 
avgjort i forhold til saksøkte.74 I praksis er det et viktig tilleggsvilkår som be-
grenser antall rettsavgjørelser vesentlig: Saksøker må ha økonomiske ressurser 
til å tåle prosessrisikoen, som kommer i tillegg til egne omkostninger.75

Det er derfor ikke overraskende at det i hovedsak er saker hvor arbeidsta-
ker har saksøkt arbeidsgiver som kommer for domstolene. Normalt er dette 
tvister med krav om at oppsigelse eller avskjed skal kjennes ugyldig.76

Domstolene behandler bare en liten fl ik av de problemstillinger som be-
rører arbeidsgivers styringsrett i møte med arbeidstakeres personvern. De 
problemstillinger som domstolene har behandlet, og som gjelder arbeidsgi-
vers styringsrett contra arbeidstakers personvern, er den type saker som er 
behandlet i DEL II pkt. 8 – 12 ovenfor. Alle disse sakene er knyttet til etablerte 
ansettelsesforhold. Dommene gjennomgått i DEL II pkt. 12 og 13 som gjelder 
henholdsvis utlevering av og innhenting av personopplysninger.

Arbeidssøkere utsettes for en omfattende kartlegging gjennom de person-
opplysningene de gir til potensielle arbeidsgivere og rekrutteringsselskaper. 
Jobbsøkere som ikke får den jobben de søker har lite å vinne ved å saksøke 
arbeidsgiver eller rekrutteringsselskapet. Brudd på personopplysningsloven 
gir dem ikke rett til å få jobben, og søksmål med krav om erstatning for 
ulovlig behandling av personopplysninger vil i praksis være for risikabelt. 
Det eneste eksempel fra ansettelsesfasen er Gate Gourmetdommen (pkt. 
13.1) om virksomhetsoverdragelse, hvor anførselen om ulovlig innhenting 
av personopplysninger var en liten tilleggsanførsel. Ellers er det ikke saker 
fra ansettelsesfasen.

74  Tvisteloven § 1-3 krever at saksøker har rettslig og faktisk interesse i å rettens avgjørelse av 
en tvist.

75  Prosessrisikoen er den økonomiske risikoen for å måtte erstatte motpartens saksomkost-
ninger i tilfelle tap, i tillegg til egne omkostninger. Etter tvisteloven § 20-2 har den som har 
vunnet saken, krav på full erstatning for sine sakskostnader (advokatutgifter, rettsgebyr etc) 
fra motparten. 

76  I slike saker er det ikke uvanlig at arbeidstakers fagforening tilbyr advokatbistand, i slike 
tilfeller blir prosessrisikoen mindre for arbeidstaker, som er saksøker. 
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Dette kan kanskje illustrere at søksmål for domstolene er risikabelt for 
jobbsøkere fordi de risikerer omkostningsansvar og omdømmetap hos ar-
beidsgivere. Skal man ta omkostningene og risikoen ved å saksøke arbeidsgi-
ver må det være mulig å oppnå en fordel som er større enn omkostningene ved 
å saksøke. Saker om oppsigelse og avskjed er en sakstype hvor arbeidstaker 
kan få tilbake jobben og/eller få erstatning. Dette forutsetter at faktum er slik 
at arbeidstaker har god mulighet for å nå frem. Arbeidstakere har mye mer å 
hente på å bruke domstolene i slike saker, enn arbeidssøkere har i saker hvor 
personopplysningsloven er brutt.

Arbeidssøkeres personvern kan være særlig utsatt fordi de kan risikere om-
dømmetap dersom de stiller spørsmål ved hvordan arbeidsgivere eller rekrut-
teringsselskaper behandler deres personopplysninger. 

Sosiale medier som Facebook, Linkedin, samt søkemotorer som Google etc. 
blir mer utbredt. Det er ingen grunn til å tro at arbeidsgivere og rekrutteringssel-
skaper avstår fra de muligheter som disse mediene gir for å skaffe seg informa-
sjon om søkere. Lovgivning vil neppe være noen hensiktsmessig metode for å be-
grense bruken av sosiale medier og søkemotor ved ansettelse. Domstolskontroll 
vil være lite aktuelt i slike tilfeller pga. risikoen for saksøker. Mye av ansvaret 
for å beskytte sitt personvern vil i praksis ligge på den enkelte arbeidstaker. 

Det er derfor grunn til at tro at det er i ansettelses- og rekrutteringssam-
menheng at arbeidsgivere vil kunne bruke styringsretten uten å risikere dom-
stolenes kontroll. 

Psykologiske tester som brukes ved ansettelser kan stille arbeidssøkere i van-
skelige pressituasjoner. Norge burde derfor vurdere å følge Finlands eksempel 
å lovregulere bruk av slike tester, gjerne basert på ILO-rekommandasjonen.77 

Domstolskontrollen av arbeidsgivers styringsrett versus arbeidstakers per-
sonvern vil i praksis vil være begrenset til saker hvor arbeidstaker er ansatt, og 
ikke omfatte ansettelsesfasen. De arbeidssøkende bør få bedre kontroll over 
sine personopplysninger. Det bør derfor vurderes å lovregulere bruk av psy-
kologiske tester, og behandling av arbeidssøkeres personopplysninger spesielt.

Oppsummering:
De arbeidssøkende bør få bedre kontroll over sine personopplysninger. Det 

bør derfor vurderes å lovregulere bruk av psykologiske tester, og behandling 
av arbeidssøkeres personopplysninger spesielt. Dette vil kunne gi arbeidssø-
kere bedre kontroll over egne personopplysninger.

Datatilsynet, arbeidslivets parter samt forskningsinstitusjoner bør ha økt 
oppmerksomhet på personvernet for arbeidssøkere.

77  Se fotnote under pkt 4 ovenfor.



DEL IV:
 AVSLUTNING





22 BØR REGLENE OM PERSONVERN I ARBEIDSLIVET 
SAMLES?

Finland fi kk en egen lov om integritetsbeskyttelse i arbeidslivet i 2004 og i 
Sverige har den tidligere regjeringen utredet et forslag om en lov om «inte-
gritetsskydd i arbetslivet».78 Norge har ikke en egen lov om beskyttelse av 
arbeidstakeres personvern. Retten til personvern i norsk arbeidsliv er regulert 
i et lappeteppe av regler i arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven, samt 
andre lover og forskrifter. I tillegg kommer kollektive avtaler mellom partene i 
arbeidslivet, og ulovfestede regler om personvern som domstolene har utviklet. 
Dette gir et lite oversiktlig regelverk. Kunnskap om reglene er avgjørende for 
om de blir fulgt i praksis.

Undersøkelsene til FAFO og Parat (se DEL I pkt. 2 ovenfor) illustrerer at det 
er viktig å få presentert kunnskap om arbeidstakeres personvern. En samling av 
reglene om personvern i arbeidslivet vil kunne gjøre det enklere for arbeidsgi-
vere å opptre rettmessig. Samtidig som det vil styrke personvernet både for ar-
beidstakere og arbeidssøkere. Arbeidssøkere har særlig behov for bedre person-
vern fordi de er i en særlig sårbar posisjon. Det bør derfor vurderes å samle alle 
regler om personvern i arbeidslivet og regulere arbeidssøkeres personvern spe-
sielt. Dette kan for eksempel gjøres som en egen forskrift til arbeidsmiljøloven.

78 Se fotnote under pkt 4 ovenfor.
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