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Kundedata ikke
slettet – kan få bot
Helene Larsen Brustad, 
advokatfullmektig, og Erik Råd Herlofsen, 
advokat, begge i advokatfirmaet SBDL

Det er nå cirka to år siden person-●
vernforordningen trådte i kraft i Norge,
og virksomhetene har hatt god tid til å
sette seg inn i regelverket og tilpasse
deres behandling av personopplysnin-
ger. Vår erfaring er imidlertid at mange
virksomheter fortsatt mangler gode ruti-
ner for behandling av personopplysnin-
ger. Dette gjelder særlig urettmessig
gjenbruk av personopplysninger, uklare

rutiner for sletting av kundeinformasjon og
manglende sikkerhet ved behandlingen.

Vi stiller oss noe undrende til dette, sær-
lig sett i sammenheng med at brudd på reg-
lene kan medføre bøter opptil 20 millioner
euro eller fre prosent av virksomhetens
samlede globale årsomsetning.

I 2017 varslet Datatilsynet hotellet The
Thief i Oslo, om at de måtte endre på hotel-
lets kartlegging og bruk av personlig infor-
masjon om sine stamgjester. I etterkant har
hotellet lagt om sine rutiner og alle gjester
blir nå opplyst om at hotellet innhenter og
lagrer personopplysninger, men at man kan
reservere seg mot dette. Hotellet unngikk
derved bot.

Loven er imidlertid skjerpet, og man kan

ikke lenger forvente mild behandling ved
brudd.

I for fkk hotellet World Trade Center
Bucharest i Romania en bot på 15.000 euro
for uautorisert bruk av kunders navn og
matpreferanser.

Den danske hotellkjeden Arp-Hansen
Hotel Group A/S, med kjente hoteller som
Imperial og Tivoli, er nå politianmeldt for
manglende sletting av kundeinformasjon
og det er foreslått en bot på 1,6 millioner
kroner. Hotellkjeden har rutiner for behand-
ling av personopplysninger, men problemet
er at rutinene for sletting ikke har vært
overholdt. Det danske Datatilsynet har
også anmeldt to andre virksomheter for
samme forhold.

Det er altså ikke nok å etablere gode
rutiner, dersom rutinene ikke overhol-
des. Når formålet med behandlingen av
personopplysningene ikke lenger er til
stede, skal de normalt slettes. At syste-
met ikke tillater at personopplysninger
slettes, eller at slettingen vil medføre en
særdeles omfattende jobb, er ikke et
legitimt unntak i henhold til person-
vernforordningen.

Virksomheter som fortsatt ikke har
tilpasset seg de nye reglene, bør være
bekymret. Manglende oppmerksomhet
omkring regelverket kan bli en kostbar
lærdom.

 Innleg g Jan Taug

Slik leder du
bedriften når
alle jobber
hjemmefra
Hjemmekontorbedriften fungerer best
dersom lederen behandler den som et
nettverk heller enn et hierarki. Der har
norske bedriftsledere et konkurranse-
fortrinn.

← Nettverks-
analyse har 
lenge vært 
brukt til å 
beskrive rela-
sjoner og 
spredning i 
nettverk: fra 
pandemier, ter-
ror, falske 
nyheter og 
finanspanikk til 
hvorfor Barce-
lona anno 2010 
er tidenes 
beste fotballag, 
skriver Jan Taug 
Illustrasjon: 
Join21

Jan Taug, PhD i relasjonskapital og 
organisasjonssystemer, grunnlegger av 
Join21

Å jobbe fra hvor som helst 
øker kommunikasjonen 
med nære kolleger, men 
det blir vanskeligere å 
kontakte dem man ikke 
kjenner

Googles og Apples gratis-mat-og-trans-
port-strategi for å holde de ansatte lengst
mulig på kontoret vant dagen.

Hva skyldtes helomvendingen?
Hjemmekontoret har fere dokumenterte

utfordringer, som introduksjon av nyan-
satte og relasjonsbygging. Jobb-fritid-
balansen kan forrykkes, og fraværet av
spontane møter kan redusere tillit og inno-
vasjon i en bedrift.

Å jobbe fra hvor som helst øker kommu-
nikasjonen med nære kolleger, men det blir
vanskeligere å kontakte dem man ikke
kjenner.

Den viktigste årsaken til at hjemmekon-
toret ikke fkk fotfeste, var nok lederes
behov for oversikt: Det er krevende å se og
følge opp når folk ikke sitter ved skrivebor-
dene. Ledere som holder på hierarkiske
organisasjoner og fysisk tilstedeværelse
har rett og slett manglet verktøyene som lar
dem se hvordan bedriften skaper verdi
gjennom nettverk av medarbeidere, part-
nere og kunder.

I forskningen har nettverksanalyse lenge
vært brukt til å beskrive relasjoner og

spredning i nettverk: fra pandemier, terror,
falske nyheter og fnanspanikk til hvorfor
Barcelona anno 2010 er tidenes beste fot-
ballag. Overført til næringslivet kaller vi det
nettverksledelse. Og det er ikke bare for
ledere, vi er alle ledere i våre egne nettverk.

Innsikten fra folk og teknologi i bedriften
visualiseres som et nettverk der hver node
er en person, og nodens størrelse og plasse-
ring viser hvor sentral personen er. Tykkel-
sen på linjene mellom nodene viser hyppig-
het og verdi. Slik ser man hvordan organi-
sasjonen egentlig fungerer med uformelle
ledere og eksperter, kunnskapsmeglere,
faskehalser og siloer.

Denne nettverksinnsikten kan man nå få
i sanntid, som en Google Earth for organi-
sasjoner: Zoom inn og du ser hvordan eks-
perter eller avdelinger er koblet med hver-
andre. Zoom ut og du kan se hele organisa-
sjonen og dets eksterne nettverk av part-
nere, kunder og leverandører.

Nettverksledelse brukes blant annet for å
skape:

bedre kunnskapsfyt og tverrfaglige team→
god forankring av nye endringsinitiativ→
øke innovasjon→
styrke kunderelasjoner.→
Globalt har mindre enn ti prosent sett sin

organisasjon som et nettverk. Norske
ledere har med sine røtter i den mindre hie-
rarkiske norske ledelsesflosofen gode for-
utsetninger for å lykkes med nettverksba-
serte organisasjoner. De kan gjøre nett-
verksledelse til et fortrinn som skaper
engasjement, efektivitet og konkurranse-
kraft.
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går inn i den usikre andrefasen for korona-
krisen er det usikkert når og om kunn-
skapsarbeidere i det hele tatt kommer til-
bake til kontorene sine. Samtidig tvinges
ledere til å besvare hvilken efekt hjemme-
kontorene har på produktivitet og innova-
sjon. Og om de i det hele tatt forstår hva
som foregår i bedriften sin når hjørnekon-
toret fyttes til webmøter.

Historien er full av feilslåtte forsøk på å
la ansatte jobbe fra hvor som helst. Denne
gangen fnnes det noen nye verktøy fra
forskningens verden som kan hjelpe ledere
og ansatte med å se hva som skjer når folk
ikke lenger sitter på kontorplassene sine.

Elon Musk har truet med å sparke ledere
som mener at ideer skal følge den etablerte
beslutningskjeden: De fruktbare ideene
oppstår i organisasjoner som oppfører seg
som nettverk der ideer skapes på tvers av
formelle og uformelle relasjoner.

Slike tanker har underbygget tidligere
forsøk på å innføre mer utstrakt bruk av
hjemmekontor, de første under oljekrisen
på begynnelsen av 1970-tallet.

Rundt 2005 var teknologien så moden at
it-giganter som IBM og Yahoo sendte
tusenvis av medarbeidere hjem. De solgte
overfødige kontorbygninger og nyervervet
kunnskap om «smidig arbeidsfyt» for å bli
attraktive arbeidsgivere for unge talenter
som var opptatt av feksibilitet.

Det er – også den siste tiden – dokumen-
tert økt arbeidstid for mange, men også
lavere stressnivåer med hjemmekontor.

Likevel, rundt 2010 ble hjemmearbei-
derne ubønnhørlig kalt tilbake til kontoret.




