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Personvern og automatisk videresending av e-post 
Universitetet i Bergen tillater i dag at ansatte kan sette opp automatisk videresending av e-
post til eksterne e-postkontoer. Denne praksisen medfører en konstant risiko for videresending 
av sensitive data og annen informasjon som ikke skal komme på avveie. Det er en svakhet i 
informasjonssikkerheten som kan benyttes ved angrep eller tyveri av data og informasjon.   
 
Universitetet i Bergen vil derfor slå av muligheten for automatisk videresending av e-post med 
virkning fra 15. september 2021. Innstramming i personvernlovgivning og økende trusler mot 
informasjonssikkerheten gjør det nødvendig å gjennomføre denne endringen. De andre 
breddeuniversitetene i Norge iverksetter eller har iverksatt tilsvarende endring. Gjennom dette 
tiltaket vil UiB:   
 

 Bedre informasjonssikkerheten og vår etterlevelse av personvernlovgivningen (GDPR)   
 Redusere sannsynligheten for at informasjon kommer på avveie   
 Redusere sannsynligheten for økonomisk kriminalitet rettet mot UiB   
 Bidra til å skape mer ryddighet i besvaring av e-post i rollen som ansatt på UiB   
 Bidra til mer synlighet av UiB   

 
Det vil bli sendt ut informasjon via e-post til alle de berørte om omleggingen. Spesielt vil denne 
endringen kunne berøre ansatte i II-stillinger og ansatte som ikke har sitt daglige virke på UiB. 
Vi ber alle enheter om å ha en særskilt oppmerksomhet på disse i forbindelse med denne 
omleggingen. Ansatte som ikke har sitt daglige virke på UiB, kan lese UiB-epost på 
mobiltelefon, lese e-post via nettleser, skrivebord.uib.no, mv. Informasjon om dette vil bli sendt 
de som er berørt av endringen. De vil også ha mulighet til å kontakte IT-brukerstøtte BRITA. 
 
Vi ber alle mottakere videreformidle informasjonen til sine underliggende enheter. 
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