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Av advokat Jan Fougner, Norge

Forretningshemmeligheter og know-how kan representere betydelige verdien Det kan
imidlertid være vanskelig for bedrifter å verne om slike immaterielle verdien Det retts-
lige vernet av forretningshemmeligheter består delvis i lovfestede, straffesanksjonerte
regler og dels i avtalerettslige prinsippen Det finnes imidlertid ingen generell, lovfes-
tet taushetsplikt i arbeidsforhold. Lovfesting av en slik regel ville etter forfatterens syn
kunne føre til en hens iktsmes sig klargjøring av ansattes taushetsplikt overfor arbeids-
giveren.

I praksis vil det ofte være vanskelig å bevise at det har forekommet bruddpå regiene
mot utlevering av forretningshemmeligheter. Det er derfor grunn til å fokusere på hvil-
ke forebyggende tiltak en bedrift kan iverksette. Et mulig virkemiddel er å innta kon-
kurranseklausuler i ansettelsesavtalen Forfatteren reiser spørsmål om adgangen til å
operere med slike klausuler er for snever i norsk rett.

Videre drøftes reaksjonsformer mot den som urettmessig mottar og benytter andres
forretningshemmeligheter. Forfatteren tar til orde for at erstatningsutmåling i slike
saker bør ta utgangspunkt i en vurdering av hva som ville ha vært et rimelig vederlag
for utnyttelse av forretningshemmelighetene, ikke i skadelidtes påviste økonomiske tap.

Adv. Jan Fougner er født 1961, cand. jur. 1988, ansatt som vit.ass. ved Institutt for
offentlig rett, Universitetet i Oslo 1986-87, advokat hos Regjeringsadvokaten
1988-94. Møterett for Høyesterett. Partner adv.fa. Wiersholm, Mellbye & Bech. Han
har skrevet en rekke artikler om særlig arbeidsrettslige problemstillinger og foreleser
jevnlig om slike spørsmål.

1. Innledning

Tittelen på referatet er beskyttelse av forretningshemmeligheter og ansattes loja-
litetsplikt. Referatet kunne gjøres meget kort: Utlevering av en bedrifts forret-
ningshemmeligheter til uvedkommende vil uten tvil utgjøre et brudd på ansattes
lojalitetsplikt. Det samme vil nokså opplagt gjelde hvis den ansatte selv utnytter
forretningshemmelighetene på en måte som strider mot arbeidsgivers interesser.
Jeg vil derfor legge opp referatet noe videre enn tittelen antyder, og mer generelt
drøfte rettslige problemstillinger i tilknytning til virksomheters ønske om å for-
hindre at forretningshemmeligheter tilflyter uvedkommende.

Det er allerede innledningsvis grunn til å understreke at forretningshemme-
ligheter, og mer eller mindre konfidensiell informasjon mer generelt, kan ha en
meget betydelig økonomisk verdi for en bedrift. Den økonomiske verdien av kon-
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fidensiell informasjon må også antas å vokse i takt med utviklingen mot et infor-
masjonssamfunn hvor immaterielle verdier spiller en stadig viktigere rolle i en
rekke virksomheter. Til illustrasjon på hvilke beløp som kan være aktuelle i saker
om utlevering av forretningshemmeligheter, kan nevnes et kjent eksempel. Jose
Ignacio Lopez var ansatt som Vice President i General Motors. Han forlot denne
stillingen og gikk over til Volkswagen sammen med syv andre ansatte fra General
Motors. General Motors beskyldte Lopez for å ha medbragt et betydelig omfang
konfidensielle dokumenter da han forlot selskapet, og anla erstatningssøksmål
mot Volkswagen. Saken endte med et forlik hvor Volkswagen måtte betale
General Motors USD 100 millioner, kjøpe bildeler for USD 1 milliard over en
periode på 7 år, samt si opp Lopez og de syv andre. Selv om saken ble løst ved
et forlik, og selv om amerikanske prinsipper for erstatningsutmåling skiller seg
vesentlig fra rettstilstanden i de nordiske land, gir den en viss antydning om de
økonomiske dimensjoner som kan være involvert.

2. Begrepet «forretningshemmeligheter»

Begrepet «forretningshemmeligheter» er ikke entydig. Det kan være en rekke
forhold en bedrift ønsker å holde hemmelig, f.eks. teknisk kunnskap og armen
know-how knyttet til sel skåpets produkter, markedskunnskap, innsikt i kundefor-
hold, informasjon om bedriftens strategiske planer, informasjon om pågående
kontraktsforhandlinger m.v. I enkelte sammenhenger brukes uttrykket «forret-
ningshemmeligheter» om konfidensiell informasjon av merkantil karakter, i mot-
setning til «driftshemmeligheter» som brukes om tekniske hemmeligheter. Det
har i Norge også vært vanlig å avgrense «forretningshemmeligheter» mot det mer
omfattende begrepet «know-how». I en norsk høyesterettsdom inntatt i Rt 1964
s. 238 siteres følgende beskrivelse som et sakkyndig vitne ga av begrepet «know-
how»:

«Med «know how» forståes vanligvis den samling av tekniske detaljer, kunnskaper og
erfaringer som samlet kan være avgjørende for en bedrifts konkurranseevne, men som
hver for seg kan synes ubetydelige. Begrepet dekker således hovedsakelig området
mellom bedriftshemmeligheter og almen teknisk viten. Det kan også overlappe disse
områdene og særlig da det siste. Inneholder «know how» en bedriftshemmelighet må
den behandles som sådan, men ellers ikke.»

Jeg vil ikke her forsøke å oppstille noen presis definisjon av de forskjellige
begrepene som gjør seg gjeldende. Jeg finner det hensiktsmessig å bruke ordet
«forretningshemmeligheter» i en funksjonell betydning. I dette ligger det at jeg i
utgangspunktet vil benytte ordet om alle opplysninger en bedrift ønsker å hindre
at uvedkommende far tilgang til. Jeg pretenderer imidlertid ingen streng konse-
kvens i begrepsbruken.
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Det er nødvendig å trekke en grense for hvilke typer informasjon som er av en
slik konfidensiell art at de fortjener rettsordenens beskyttelse. Hvor denne gren-
sen skal trekkes er imidlertid en problemstilling som må vurderes konkret i det
enkelte tilfelle og i relasjon til den aktuelle rettslige problemstilling. Det er en gli-
dende overgang fra konfidensiell informasjon til allment tilgjengelig informa-
sjon. Konfidensiell informasjon vil ofte være et resultat av en systematisering
eller bearbeiding av allment tilgj engelig informasjon. Hvor langt man må gå i
bearbeidelse for at noe som i utgangspunktet er allment tilgj engelig informasjon,
skal kunne få karakter av forretningshemmelighet, er det imidlertid vanskelig å
si noe presist om. Et eksempel på informasjon som vil kunne ha en slik konfi-
densiell karakter at den kan få et rettslig vern, er resultatene av en markeds-
undersøkelse. I alminnelighet må det kunne antas at enhver - med større eller
mindre presisjon - kan gjenskape resultatene av en markedsundersøkelse ved
seiv å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse. Ved å engasjere noen til å
gjennomføre en markedsundersøkelse har imidlertid bedriften betalt for innhen-
ting og systematisering av den - i utgangspunktet - allment tilgj engelige infor-
masjonen. En ansatt som leverer resultatene av en slik undersøkelse til en kon-
kurrerende bedrift vil derfor i utgangspunktet måtte anses å ha opptrådt i strid
med lojalitetsplikten, med de rettsfølger dette kan få.

Som et eksempel på kunnskap som i utgangspunktet ikke er underlagt noe
rettslig vern kan nevnes den generelle yrkeserfaringen en ansatt vil bygge seg opp
under sitt arbeid for en bedrift. Denne erfaringen vil åpenbart kunne representere
en kunnskap som utgjør en verdi for en bedrift, og som bedriften ønsker å verne.
Vi befinner oss her likevel utenfor det som normalt kan anses som forretnings-
hemmeligheter. Av en viss interesse i denne sammenheng er en norsk høyeste-
rettsdom inntatt i Rt 1985 s. 612. En ingeniør hadde utviklet en tørkehylle for
bedriften han var ansatt i. Bedriften oppnådde mønsterbeskyttelse for tørkehyl-
len. Senere sluttet ingeniøren i bedriften og utviklet seiv en tørkehylle som lignet
på den tidligere tørkehyllen. Høyesterett fant at likheten mellom tørkehyllene
ikke var stor nok til at det forelå en krenkelse av bedriftens mønsterrett, og at
ingeniøren heller ikke kunne anses å ha opptrådt i strid med kravet om god for-
retningsskikk i markedsføringsloven § 1:

«Jeg finner heller ikke grunnlag for å si at Lindanger [ingeniøren] har handlet i strid
med god forretningsskikk, jfr. generalklausulen i markedsføringsloven §1 første ledd.
De tørkehyller som ble utviklet av Pyrox, bygde på tekniske prinsipper som var kjent
på forhånd. Det Lindanger har gjort, er å fremstille en tørkehylle som har et annet og
enklere preg enn Pyrox-hyllene. Som jeg allerede har nevnt, foreligger det ikke for-
vekslingsfare, og jeg kan heller ikke se at det kan reises innvendinger mot selve mar-
kedsføringen. Den emballasje som Lindanger bruker, er klart forskjellig fra den som
benyttes av Pyrox.»



840 Jan Fougner

Det må her antas at den erfaring ingeniøren fikk ved utviklingen av den opp-
rinnelige tørkehyllen, var til nytte når han senere utviklet sin egen tørkehylle.
Bedriften hadde likevel ikke noe rettslig vern mot at vedkommende utnyttet kom-
binasjonen av kjente tekniske prinsipper og egen yrkeserfaring. En bedrift som
ønsker å beskytte den verdien som ligger i en slik erfaring vil i utgangspunktet
ikke ha noe annet virkemiddel enn å tilby de ansatte så gode betingelser at de ikke
går over til konkurrenten.

3. Oversikt over norsk lovgivnings vern om forretningshemmeligheter

3.1 Straffeloven

Utlevering av forretningshemmeligheter kan rammes av strafferettslige bestem-
melser. Den sentrale bestemmelsen i norsk straffelovgivning er straffeloven § 294
nr. 2. Denne bestemmelsen rammer den som:

«uberettiget enten seiv gjør Brug af en Forretnings- eller Driftshemmelighed vedkom-
mende en bedrift, hvori han er eller i Løbet af de siste 2 Aar har været ansat, eller hvori
han har eller i Løbet af de 2 sidste Aar har havt Del, eller aapenbarer en saadan i
Hensigt at sætte en anden i stand til at gjøre Brug af den, eller som ved Forledelse eller
Tilskyndelse medvirker hertil.»

Bestemmelsen rammer altså primært den ansatte som overleverer forretnings-
hemmeligheter til en konkurrent. Også den konkurrerende bedriften som mottar
slike opplysninger vil imidlertid kunne pådra seg straffeansvar for å ha medvir-
ket til åpenbaringen av forretningshemmelighetene. En bedrift som skaffer seg
tilgang til en konkurrents forretningshemmeligheter vil også kunne rammes av
straffeloven § 405 a. Denne bestemmelsen rammer «den som på urimelig måte
skaffer seg eller søker å skaffe seg kunnskap om eller rådighet over en bedrifts-
hemmelighet».

3.2 Markedsføringsloven

Andre sentrale bestemmelser etter norsk rett er markedsføringsloven §§ 1, 7 og
8. Markedsføringsloven § 7 regulerer direkte spørsmålet om utlevering av forret-
ningshemmeligheter:

«Den som har fatt kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet i anledning
av et tjeneste-, tillitsvervs- eller forretningsforhol4 må ikke rettsstridig utnytte hem-
meligheten i næringsvirksomhet.

Det samme gjelder den som har oppnådd kunnskap om eller rådighet over en
bedriftshemmelighet gjennom noens brudd på taushetsplikt eller gjennom noens retts-
stridige handling ellers.»
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Markedsføringsloven § 8 oppstiller en tilsvarende regel for «den som er blitt
betrodd tekniske tegninger, beskrivelser, oppskrifter, modeller eller liknende tek-
niske hjelpemidler i anledning av et tjeneste- tillitsvervs- eller forretningsfor-
hold».

Bestemmelsene rammer bare «rettsstridig» utnyttelse av bedriftshemmelighe-
ter. Rettsstridsvurderingen kan være meget konkret. Et eksempel på dette finner
vi i en høyesterettsdom inntatt i Rt 1997 s. 199. Saken hadde sitt utgangspunkt i
et samarbeid mellom et ingeniørfirma, et båtbyggerfirma og et rederi om å utvik-
le en luftputekatamaran. Etter at 15 båter var kontrahert sa båtbyggerfirmaet opp
samarbeidsavtalen. Sammen med rederiet utviklet det så en konkurrerende
«annen generasjon av båten». Ingeniørfirmaet anla etter dette erstatningssøks-
mål. Det ble delvis anført at de andre parter hadde utnyttet firmaets tekniske teg-
ninger på en måte som representerte en opphavsrettskrenkelse. Delvis ble det
gjort gjeldende at det forelå et brudd på markedsføringsloven §§ 1 og 7. På det
siste punktet fikk ingeniørfirmaet medhold av Høyesteretts flertall. Det var ikke
omstridt at ingeniørfirmaets tegninger var blitt benyttet ved utviklingen av den
konkurrerende båten. Spørsmålet var om benyttelsen av tegningene var rettsstri-
dig. Om dette uttalte førstvoterende:

«Jeg vil i vår sak trekke frem følgende forhold som jeg mener har betydning i vurde-
ringen:

- Teknologien var av stor verdi slik det tidligere er redegjort for. Cirrus [ingeniørfir-
maet] presiserte sitt syn skriftlig både overfor Ulstein [rederiet] og Brødr. Aa [båtbyg-
geriet] i januar 1990 etter avtalens oppsigelse. Betydningen for Cirrus taler for at sær-
lig tidligere samarbeidsparter burde utvise stor försiktighet for ikke å passere grensen
mot en uredelig utnyttelse.

- På den annen side hadde Cirrus etter hvert fatt godt betalt under avtalene med
Brødr. Aa. I tillegg til timebetaling for alt utført arbeid hadde selskapet for hver av de
13 Cirr 120 P-båtene og dessuten en 115 P-båt krav på 1,5 % i royalty og 1,5 % i salgs-
provisjon. Salgsprovisjonen kom til utbetaling også der det ikke var Cirrus som fikk i
stand salget. Av de siste ti båtene var det bare én der Cirrus hadde skaffet kontrakten,
resten ble solgt til eller gjennom Ulstein. Båtenes verdi var ca kr 50 mill pr stk.
Fordelingen av fortjeneste og økonomisk risiko mellom Brødr. Aa og Cirrus setter sitt
klare preg på vurderingen av avtalens ettervirkninger. Men det må like fullt veie inn at
årsaken til at avtalen ble så gunstig for Cirrus, var det store antall båter som ble bygd.
Dette var grunnlaget for stor ekspansjon både i Hyen og i Eikefjord.

- Det må legges til grunn at man ved konstruksjonen av UT 904 bevisst søkte å
unngå Cirrus' rettigheter. Både «Hurtigbåtstrategigruppen» og prosjektgruppen for UT
904 etterlater inntrykk av at Cirr-teknologi skulle utnyttes og at det hastet svært med å
fa prosjektet ferdig. Det var ingen motforestillinger med hensyn til Cirrus' rettigheter,
med unntak av spørsmålet om opphavsrettigheter til skrogets design. Det er lagt til
grunn at Cirr-tegningene ble brukt i atskillig utstrekning ved konstruksjonen av UT
904.

- Den bistand til utviklingen av UT 904 som skjedde ved modelltankforsøkene var
kontraktsstridige og hemmeligholdelsen overfor Cirrus må karakteriseres som illojal.
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Iallfall etter hvert ble forsøkene direkte rettet inn mot utviklingen av UT 904.
Sannsynligvis hadde de stor betydning.

- Kopieringen av byggespesifikasjonene til Cirr 200 er isolert en mindre sak, men et
klart rettighetsbrudd, som måtte ha vært innlysende for enhver som innså problemstil-
lingen.

Samlet finner jeg at bruken av tegninger, modellforsøk og spesifikasjoner gir dek-
ning for den vurdering at Cirrusmateriell ble utnyttet ved utviklingen av UT 904 på
tvers av Cirrus' rettigheter og uten overveielser om hvor grensen for redelig oppførsel
overfor Cirrus gikk. Jeg legger også vekt på at oppsigelsen av samarbeidsavtalen, som
skapte den nye konkurransesituasjonen, var initiert av Brødr. Aa med tilslutning fra
Eikefjord. Min konklusjon blir etter dette at utnyttelsen av tegninger, forsøksdata og
spesifikasjoner var rettsstridig etter markedsføringsloven § 1 og § 7.»

Høyesteretts mindretall fant ikke at tegningene var utnyttet på rettsstridig vis.
Mindretallet tok utgangspunkt i at utviklingen av katamaranen var et samar-
beidsprosjekt og at ingeniørfirmaet fikk godt betalt for arbeidet det utførte. Etter
mindretallets syn måtte begge parter kunne nyttiggjøre seg av de teknologiske
resultatene en i fellesskap var kommet frem til. Også mindretallet anså det for å
foreligge en grense for utnyttelsen av ingeniørfirmaets tegninger:

«Men det må oppstilles en grense for i hvilken grad Cirrus' tegninger kunne utnyttes i
prosjekteringen av en ny båt. Det ville klart være i strid med markedsføringsloven å
bygge båter der endringene i forhold til Cirrus' konstruksjon var uvesentlige.»

Denne grensen ble av mindretallet ikke ansett overtrådt av saksøkte.
Markedsføringsloven § 1 oppstiller et generelt krav om «god forretnings-

skikk» næringsdrivende imellom. Kravet til «god forretningsskikk» kan på
mange mater sammenlignes med den avtalerettslige lojalitetsplikten som jeg
kommer tilbake til nedenfor. I begge tilfeller er det snakk om sterkt skjønnsmes-
sige regler som gir et rettslig grunnlag for å reagere mot forskjellige typer for
klanderverdig oppførsel. Markedsføringsloven § 1 vil som regel være av for-
holdsvis begrenset betydning ved utlevering av konfidensiell informasjon da de
mer spesifikke reglene i straffeloven § 294 nr. 2 og markedsføringsloven § 7 nor-
malt vil være anvendelige. Høyesterett har i en avgjørelse inntatt i Rt 1995
s. 1908 påpekt at det må vises försiktighet med å anvende markedsføringsloven
§ 1 på forhold av lignende karakter som lovens spesialbestemmelser, f.eks. § 7,
når vilkårene i disse ikke er oppfylt. Markedsføringsloven § 1 vil i enkelte tilfel-
ler likevel kunne være relevant som en supplerende regel til de mer spesifikke
bestemmelsene, se i denne retning Rt 1998 s. 1315.

Som et eksempel på at bestemmelsen er blitt anvendt, kan nevnes en dom av
Eidsivating lagmannsrett, inntatt i RG 1991 s. 579. Saken gjaldt et firma som
hadde utviklet tørke- og fikseringsmaskiner for bedrifter som produserer filt og
vire for papirindustrien. To ansatte i bedriften sluttet, og startet egen konkurre-
rende virksomhet. Selskapet anla søksmål og hevdet at firmaet til de to tidligere
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ansatte hadde overtrådt markedsføringsloven §§ 1 og 7 ved å seige tørkemaski-
ner som var etterligninger av selskapets egne maskiner. Retten fant at det forelå
et brudd på markedsføringsloven § 1:

«Ut fra dette legger lagmannsretten til grunn at Pro-El i oppstartningsfasen benyttet
Alfsen og Gundersons spesifikasjoner og detaljtegninger. De har ikke bare tilbudt nøy-
aktig samme produktspekter, men har kopiert en rekke detaljer fra tilsvarende model-
ler hos Alfsen og Gunderson. Lagmannsretten finner at denne direkte kopiering av spe-
sifikasjoner og detaljtegninger har et slikt omfang og foregikk under slike omstendig-
heter at det rammes som utilbørlig etter markedsloven § 1.»

Markedsføringsloven gjelder mellom næringsdrivende, og vil således ikke kunne
anvendes mot en ansatt som utleverer konfidensielle opplysningen Hvis en tidli-
gere ansatt startet egen næringsvirksomhet, og gjør bruk av arbeidsgiverens for-
retningshemmeligheter, vil imidlertid markedsføringslovens bestemmelser kunne
komme til anvendelse. Dette ble lagt til grunn av Høyesterett i en dom inntatt i
Rt 1990 s. 607:

«Slik jeg ser det, må markedsføringslovens § 1 kunne anvendes på arbeidstakere som
tar sikte på å slutte i en bedrift for å begynne egen virksomhet, når de som her, i anset-
telsestiden etablerer næringsvirksomhet som företar konkurransehandlinger.»

Videre vil en bedrift som mottar konfidensielle opplysninger fra en ansatt hos en
konkurrent kunne rammes av markedsføringslovens bestemmelser.

3.3 Lovfestet taushetsplikt

Norsk rett oppstiller ingen generell lovfestet taushetsplikt i arbeidsforhold.
Bestemmelsen i straffeloven § 294 nr. 2 medfører en taushetsplikt for visse typer
opplysninger. For tjenestemenn i forvaltningen oppstiller forvaltningsloven § 13
en generell taushetsplikt. Noen tilsvarende generell taushetspliktsbestemmelse
finnes ikke for private ansettelsesforhold. Det kan være grunn til å stille spørs-
mål ved om det ikke burde vedtas en slik bestemmelse. Som jeg skal komme til-
bake til nedenfor må taushetsplikten i dag forankres i den generelle lojalitets-
plikten. Selv om det ikke er tvilsomt at det følger en viss taushetsplikt av lojali-
tetsplikten, vil det likevel kunne være hensiktsmessig med en slik klar hjemmel
som en lovfesting ville gi. Lovfesting av en generell taushetsplikt i arbeidsforhold
ville også kunne gi klarere linjer med hensyn til hva taushetsplikten omfatter.

4. Oversikt over det avtalerettslige vern av forretningshemmeligheter

4.1 Avtalefestet taushetsplikt

Ansatte kan pålegges taushetsplikt gjennom sine arbeidsavtaler. I en rekke bedrif-
ter hvor forretningshemmeligheter er av økonomisk betydning vil det være inn-
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tatt bestemmelser om taushetsplikt i bedriftenes standard ansettelsesavtale. En
avtalefesting gir taushetsplikten en klarere hjemmel enn den noe uklare lojali-
tetsplikten og gjør det dessuten mulig å trekke opp klarere linjer for taushets-
plikten enn det som kan utledes av den alminnelige lojalitetsplikten. En avtale-
festing kan også ha en pedagogisk effekt overfor ansatte, ved at taushetsplikten
synliggjøres.

Utlevering av forretningshemmeligheter i strid med en slik avtalefestet taus-
hetsplikt vil etter omstendighetene kunne medføre arbeidsrettslige reaksjoner
som oppsigelse eller avskjed. Videre vil brudd på en slik bestemmelse, som jeg
kommer tilbake til, kunne resultere i erstatningsansvar.

4.2 Lojalitetsplikten

Det er ikke tvilsomt at et ansettelsesforhold medfører en gjensidig lojalitetsplikt.
Arbeidsretten skiller seg i så måte ikke fra den øvrige kontraktsrett. I en hvilken
som helst avtale må partene i utgangspunktet anses å ha en lojalitetsplikt overfor
hverandre. Hva lojalitetsplikten nærmere innebærer er det derimot vanskelig å gi
noe presist svar på.

I lojalitetsplikten ligger det krav om at partene i en viss utstrekning tar hensyn
til hverandres interesser selv på punkter hvor de etter avtalen ikke har noen
uttrykkelige plikter overfor hverandre. Lojalitetsplikten kan ses som et utslag av
en erkjennelse av at de mer presise rettigheter og plikter som følger av et avtale-
forhold - enten i form av uttrykkelige avtalebestemmelser eller i form av lov-
festede regler - ikke fullt ut vil kunne regulere alle sider av forholdet mellom de
to avtalepartene. Det er samtidig åpenbart at det er klare grenser for hvor langt
man kan gå i å pålegge avtaleparter å ta hensyn til hverandres interesser. Selv om
de fleste avtaler forutsetter et samarbeid mellom partene i en eller annen form,
vil det også i de fleste avtaleforhold foreligge et mer eller mindre klart motset-
ningsforhold mellom partene. Hver part vil i utgangspunktet ha interesse i at egne
rettigheter er så omfattende som mulig og egne förpliktelser så begrensede som
mulig. Inngåelsen av en avtale avskjærer ikke partene fra å ivareta egne interes-
ser. Det er følgelig nødvendig å finne en balanse mellom forventningen om at
kontraktsparter i en viss grad tar hensyn til motpartens interesser og deres legiti-
me adgang til å opptre ut fra egeninteresse. Det er her nødvendig å foreta en
skjønnsmessig aweining i det enkelte tilfelle. Å åpne for en slik skjønnsmessig
avveining er også noe av poenget med å statuere en lojalitetsplikt. Det kan såle-
des ikke anses som noen svakhet ved lojalitetsplikten at det er vanskelige å fast-
slå dens innhold med noen grad av presisjon.

En viktig del av ansattes lojalitetsplikt i arbeidsforhold, er en taushetsplikt om
arbeidsgivers forhold. Kristen Andersen fremhever taushetsplikten som et helt
sentralt element i ansattes troskapsplikt overfor arbeidsgiver (Fra arbeidslivets
retts. 136):
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«Jeg kan imidlertid ikke her behandle alle tenkelige utslag av troskapspliktens efter-
levelse, idet jeg innskrenker meg til de utslag av denne efterlevelse, som i kvalifisert
grad har lqjalitetsmomentet i seg. Det er da hensiktsmessig å ta utgangspunkt i arbeids-
takerens förpliktelse til i vidt omfang å bevare taushet om hva han i stillings medfør
erfarer med hensyn til arbeidsgiveren og hans bedrift.»

Også i forhold til den del av lojalitetsplikten som går på taushetsplikt, må det
foretas en slik interesseavveining som nevnt ovenfor. Arbeidsgivers interesse i å
beskytte forretningshemmeligheter er åpenbar; de ansatte har en like klar inter-
esse i stå fritt til å utnytte sin erfaring og dyktighet innen sitt yrke. En regelrett
utlevering av forretningshemmeligheter til en konkurrerende bedrift vil som
påpekt innledningsvis åpenbart være i strid med lojalitetsplikten. Mer generelt vil
utlevering av detaljerte opplysninger av mer eller mindre konfidensiell karakter
som regel være problematisk. Utnyttelse av generell yrkeserfaring vil derimot
ikke utgjøre noe brudd på lojalitetsplikten. Med utgangspunkt i disse ytterpunk-
tene må det foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Rekkevidden av lojalitetsplikten reiser flere spørsmål. Det er f.eks. ikke klart
i hvilken utstrekning lojalitetsplikten medfører en taushetsplikt etter at arbeids-
forholdet er opphørt. I utgangspunktet må lojalitetsplikten anses å bortfalle når
ansettelsesforholdet opphører. Det må imidlertid være klart at en arbeidstager
ikke står fritt til å utlevere konfidensielle opplysninger så snart oppsigelsestiden
er utløpt. Straffeloven § 294 nr. 2 begrenser som tidligere nevnt taushetsplikten
til en periode på to år etter ansettelsesforholdets opphør. Også for konfidensiell
informasjon som ikke kan anses som «Forretnings- eller Driftshemmelighed» i
denne bestemmelsens forstand, må det være klart at taushetsplikten vil kunne
bestå etter at ansettelsesforholdet er avsluttet. Det kan ikke utelukkes at lojali-
tetsplikten i enkelte tilfeller kan innebære en taushetsplikt også utover den toårs
periode straffeloven § 294 nr. 2 oppstiller.

5. Forholdet til immaterialretten

Reglene om beskyttelse av forretningshemmeligheter er en del av det generelle
rettslige vern av immaterielle verdier. Immaterialretten i snever forstand omfat-
ter rettsregler i tilknytning til patenter, varemerker, mønstre, opphavsretter og lig-
nende rettigheter. Det som kjennetegner denne typen rettigheter er at innehave-
ren av rettigheten får en enerett til økonomisk utnyttelse av et immaterielt gode.
I forhold til denne type immaterielle «eneretter» knytter det seg ikke noe sterkt
behov for hemmeligholdelse. Tvert imot vil offentliggjørelse typisk være et vil-
kår for å oppnå vern. Når det f.eks. meddeles patent for en bestemt teknologisk
løsning vil den aktuelle teknologien bli offentlig tilgjengelig. Det rettslige vernet
består her i selve eneretten, ikke i hemmeligholdelse av gjenstanden for rettig-
heten.
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For en rekke typer know-how som en bedrift utvikler, vil det imidlertid ikke
være mulig å oppnå den type vern som de immaterialrettslige enerettene gir.
Dette kan skyldes at det aktuelle immaterielle godet ikke er så originalt, eller at
det ikke er ytet en slik nyskapende innsats, at vilkårene for å oppnå f.eks. et
patent eller en opphavsrett er tilstede. Men det kan også være fordi det immate-
rielle godet etter sin art ikke faller inn under området for noen av «enerettene».
Oppskriften for å produsere Coca-Cola representerer f.eks. utvilsomt en betyde-
lig økonomisk verdi og det kan ha vært nedlagt betydelige ressurser i utvikling-
en av den, men den er ikke av en slik art at det kvalifiserer for det rettslige vern
som ligger i f.eks. et patent.

Innehavere av immaterielle goder som ikke er gjenstand for «enerettsbeskyt-
telse» må nøye seg med det svakere vern som ligger i regler som forbyr ansatte å
utlevere forretningshemmeligheter og bedrifter å ta i bruk andres forretnings-
hemmeligheter; i norsk rett først og fremst straffeloven § 294 nr. 2 og markeds-
føringsloven § 7. Også disse reglene kan på sett og vis sies å skape en slags ene-
rett, i og med at andre bedrifter i utgangspunktet ikke vil være berettiget til å
utnytte de aktuelle forretningshemmelighetene om de skulle få kunnskap om
dem. Rettsvernet er imidlertid vesentlig svakere enn det som er tilfelle for paten-
ter o.l. Vernet forutsetter at bedriften klarer å holde den aktuelle kunnskapen
hemmelig. Kunnskap som er offentlig kjent vil aldri bli ansett som noen forret-
ningshemmelighet. Av en viss interesse i denne sammenheng er en dom av Asker
og Bærum herredsrett som er inntatt i Norsk Arbeidsrettslig Domssamling 1986
s. 189. Spørsmålet i saken var om det var i strid med markedsføringsloven § 7 at
en bedrift A hadde tatt i bruk en metode og eftergjort utstyr som bedrift B hadde
utviklet. Bedrift A hadde ansatt en ingeniør som tidligere hadde arbeidet i bedrift
B, og hadde på denne måten skaffet seg en innsikt som retten la til grunn at det
ellers ville tatt lenger tid å erverve. Retten fant imidlertid at bedrift B ikke hadde
gjort nok for å hemmeligholde kunnskap om den aktuelle metoden. Retten uttal-
te følgende om kravet til hemmeligholdelse:

«Spørsmålet om § 7, annet ledd, er anvendelig, avhenger for det annet av, om den viten
og de innretninger som - i og for seg - kan være bedriftshemmeligheter, også virkelig
har vært hemmeligholdt. I kravet om hemmeligholdelse ligger et objektivt så vel som
et subjektivt element. Det kreves at innehaveren av den viten det gjelder rent faktisk
har greid å hindre at den er blitt kjent, og det kreves dessuten at han gjennom slik opp-
treden som det etter omstendighetene er rimelig å kreve, aktivt har arbeidet for å sikre
hemmeligholdelse, og på denne måte markert at han betrakter den viten det gjelder som
en bedriftshemmelighet.»

Dermed anså retten at det heller ikke kunne anses som et brudd på det generelle
kravet til god forretningsskikk i markedsføringsloven § 1, at bedrift A hadde
ansatt ingeniøren som tidligere arbeidet for bedrift B:
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«Hva som kan ventes av hemmeligholdelse fra nytilsattes side angående tidligere
arbeidsgiveres metode og utstyr er det ikke nødvendig å ta standpunkt til i denne saken.
Når SWAG-konseptet og akterdekket ikke av Geco [bedrift B] var markert å skulle
betraktes som bedriftshemmeligheter kunne det på bakgrunn av Hauglands stilling i
Geco ikke ventes av ham at han skulle tie om disse over SP [bedrift A]. Derfor kan det
ikke utledes noe med utgangspunkt i noen form for illojalitet fra hans side. Sin bran-
sjeinnsikt og sin faglige dyktighet måtte han kune utnytte - selv om han hadde erver-
vet begge deler i Geco's tjeneste, og var klar over at Geco hadde vært tjent med at han
lot det være.»

Vernet om forretningshemmeligheter er også svakere enn det vern f.eks. et patent
eller et registrert mønster gir, ved at det bare i svært begrenset utstrekning sper-
rer for at andre utvikler tilsvarende «know-how». Den eneste begrensningen som
kan være aktuell her, ligger i markedsføringsloven § 8 a. Denne bestemmelsen
fastslår at det i næringsvirksomhet er forbudt å «anvende etterliknende kjenne-
tegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser på slik måte
og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en
annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling». I den grad
den konkurrerende virksomheten kan dokumentere at den har funnet frem til sitt
produkt el. på helt selvstendig grunnlag vil imidlertid § 8 a neppe kunne komme
til anvendelse.

6. Generelt om bedrifters muligheter til å beskytte forretnings-
hemmeligheter

Utlevering av forretningshemmeligheter til uvedkommende kan forekomme i en
rekke forskjellige former. Et ytterpunkt er tilfeller som har karakter av ren indu-
strispionasje, dvs. hvor en ansatt i en bedrift betales av en konkurrerende bedrift
for å utlevere bedriftshemmeligheter. Et kanskje mer praktisk eksempel er tilfel-
ler hvor en ansatt sier opp sin stilling og tar jobb hos en konkurrent. Den ansatte
vil i et slikt tilfelle nødvendigvis ta med seg kunnskap fra det tidligere arbeids-
forholdet. Denne kunnskapen vil kunne omfatte alt fra generell yrkeserfaring
som er bygget opp i løpet av ansettelsesforholdet, til detaljert innsikt i f.eks. pro-
duksjonsformer, kundeforhold eller fremtidsplaner. Tilsvarende vil den nye
arbeidsgiveren kunne nyte godt av denne kunnskapen på flere mater, fra å få
detaljert informasjon direkte overlevert til indirekte å nyte godt av den ansattes
generelle erfaring innen området. At tilfellene med karakter av ren industrispio-
nasje er - og bør være - rettsstridig er det ingen tvil om. Jo lenger man beveger
seg fra dette ytterpunktet, desto mer usikker blir imidlertid rettstilstanden. Det
motsatte ytterpunktet kan sies å være tilfeller hvor den ansatte i sitt arbeid for den
nye arbeidsgiveren kun benytter seg av sin generelle yrkeserfaring. Når vi er
kommet så langt har vi, som allerede nevnt, beveget oss utenfor det området hvor
den tidligere arbeidsgiver har et rettslige vern.
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Spørsmålet om hvordan forretningshemmeligheter kan vernes har en praktisk
og en juridisk side. Den praktiske siden gjelder hvilke tiltak en bedrift rent fak-
tisk kan iverksette for å redusere risikoen for at uvedkommende får tilgang til
konfidensiell informasjon. Slike tiltak kan bestå i å begrense antallet personer
som får tilgang til sensitiv informasjon og å sørge for at sensitiv informasjon opp-
bevares på en måte som gjør det vanskelig for uvedkommende - det være seg
ansatte eller andre - å få tilgang til den. Også i forbindelse med slike tiltak kan
det oppstå juridiske spørsmål. Det er f.eks. grenser for hvilken adgang en bedrift
har til å overvake sine ansatte. I enkelte sammenhenger vil også begrensningen
av informasjonsflyten kunne være rettslig problematisk. I utgangspunktet har
ingen plikt til å meddele konfidensielle opplysninger til ansatte. I visse tilfeller
har imidlertid arbeidsgiver en informasjonsplikt overfor ansatte som kan komme
i konflikt med ønsket om å gi færrest mulig tilgang til konfidensiell informasjon.
Dette er særlig aktuelt i tilfeller hvor en bedrift ligger i kontraktsforhandlinger,
f.eks. forhandlinger om en fusjon. Etter den norske arbeidsmiljøloven § 73 E,
som bygger på EU-rettslige regler til vern om arbeidstagere i forbindelse med
virksomhetsoverdragelse, skal de ansatte «så tidlig som mulig» informeres om
overføringer av virksomheter. Tariffavtaler inneholder gjerne mer vidtgående
bestemmelser om informasjonsplikt. Den gjeldende hovedavtalen mellom
Landorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon innehol-
der f.eks. følgende bestemmelse (§ 9-3):

«Bedriftens ledelse skal drøfte med de tillitsvalgte (arbeidsutvalget):
- spørsmål som vedrører bedriftens økonomiske og produksjonsmessige stilling og
utvikling, - forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den dag-
lige drift, - de alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved bedriften. Drøftelser skal fore-
tas så tidlig som mulig og minst 1 gang i måneden, hvis det ikke er enighet om noe
annet, og for øvrig når de tillitsvalgte ber om det.»

Den rettslige siden av spørsmålet gjelder bl.a. hvilke regler som kan oppstilles
med hensyn til ansattes adgang til å utlevere og/eller utnytte konfidensielle opp-
lysninger og konkurrerende virksomheters adgang til å ta i bruk slike opplys-
ninger. Som allerede påpekt er imidlertid ikke dette nødvendigvis de mest inter-
essante spørsmålene. I utgangspunktet er det klart at utlevering av forretnings-
hemmeligheter ikke er tillatt og at konkurrerende virksomheter ikke kan ta i bruk
forretningshemmeligheter de har fått tilgang til på rettsstridig vis. Vel så interes-
sant er de problemer som knytter seg til hvilke rettslige tiltak en bedrift i praksis
kan treffe for å redusere risikoen for at forretningshemmeligheter tilflyter uved-
kommende. Behovet for slike tiltak henger bl.a. sammen med at det er klare gren-
ser for hvilke muligheter bedriften har til å kontrollere de ansatte. Det er selvsagt
mulig å begrense informasjonsflyten innad i en bedrift, og slik redusere risikoen
for at konfidensielle opplysninger kommer uvedkommende i hende. Noen ansat-
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te vil imidlertid nødvendigvis måtte få kjennskap også til de mest sensitive for-
retningshemmelighetene.

Et annet sentralt moment er at det ofte vil være meget vanskelig for en bedrift
å bevise at en ansatt har utlevert forretningshemmeligheter. En utlevering av for-
retningshemmeligheter til en konkurrent trenger ikke nødvendigvis å gi seg
håndfaste utslag utad. Fordelen for konkurrenten kan like godt ligge i f.eks. en
effektivisering av den interne produksjonsprosessen. Og selv hvor det foreligger
klare indikasjoner på at det har skjedd en overlevering av forretningshemmelig-
heter, f.eks. fordi den nye arbeidsgiveren til en tidligere ansatt begynner å produ-
sere et produkt som ligger nær opp til bedriftens eget produkt, vil denne lett bli
møtt med påstander om at konkurrenten seiv har utviklet det aktuelle produktet.

Arbeidsgiver vil derfor ha en interesse i å utforme avtalebestemmelser som i
størst mulig utstrekning reduserer risikoen for overlevering av forretningshem-
meligheter. Den mest praktiske måten å gjøre dette på er å innta konkurranse-
klausuler i ansettelsesavtalene. Jeg vil i det følgende se nærmere på adgangen til
å benytte konkurranseklausuler som et middel til å hindre utlevering av forret-
ningshemmeligheter.

7. Konkurranseklausuler

Med en konkurranseklausul menes i det følgende en avtalebestemmelse som
pålegger den ansatte en förpliktelse til ikke å engasjere seg i virksomhet i kon-
kurranse med arbeidsgiver i en viss tid etter ansettelsesforholdets opphør. Slike
klausuler benyttes hyppig i arbeidsavtaler med ansatte i viktige stillinger.
Konkurranseklausuler benyttes ikke bare for å hindre utlevering av forretnings-
hemmeligheter og andre konfidensielle opplysningen Et annet viktig element vil
være å hindre at ansatte benytter den kontakt de har opparbeidet seg med bedrif-
tens kunder, i arbeid for en konkurrerende bedrift. Dette vil f.eks. kunne være av
stor betydning i forhold til seigere av forskjellige slag. Det forekommer nok også
at konkurranseklausuler benyttes for å gjøre det vanskeligere for verdifulle med-
arbeidere å slutte.

Norsk rett tillåter i utgangspunktet at ansettelsesavtaler inneholder konkurran-
seklausuler. Det oppstilles imidlertid klare begrensninger med hensyn til ansattes
adgang til å forplikte seg til å avstå fra å konkurrere med arbeidsgiver etter anset-
telsesforholdets opphør. Den sentrale bestemmelsen er avtaleloven § 38:

«Har nogen gaat ind paa, at han av konkurransehensyn ikke skal ta plads i eller drive
forretning eller virksomhet av en viss art, binder vedtagelsen ham ikke, forsaavidt den
urimelig indskrænker hans adgang til erhverv eller maa anses for at strække sig læng-
er end paakrævet for at verne mot konkurranse. Ved avgjørelsen av, om vedtagelsen uri-
melig indskrænker den forpligtedes adgang til erhverv, skal hensyn tages ogsaa til den
betydning, det har for den anden part, at avtalen opretholdes.
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Er avtalen indgaat mellem indehaveren av en bedrift og nogen, som er ansatt i bedrif-
ten som lærling, kontorist, betjent, arbeider eller i lignende underordnet stilling og
gjælder den en viss tid, efteråt ansættelsen er ophørt, er forpligtelsen ikke bindende for
den underordnede. Er ansættelsen av den art, at den gir den ansatte indblik i indehave-
rens kundekrets eller forretningshemmeligheter, og han derhos kunde benytte dette ind-
blik til i betydelig grad at skade indehaveren, skal forpligtelsen dog være bindende for
den underordnede, forsaavidt ikke dette i urimelig grad vil vanskeliggjøre hans adgang
til erhverv eller strækker sig længer end paakrævet for at verne mot konkurranse.

Har nogen som er ansat i anden stilling i en bedrift, paatat sig slik forpligtelse, gjæl-
der den ikke, hvis indehaveren siger ham op, uten at han har git rimelig grund til det,
eller hvis han selv fratræder, og indehaveren har git ham rimelig grund til det ved at
undlate at opfylde sine forpligtelser.»

Bestemmelsene gir domstolene en vidtrekkende adgang til å sette til side kon-
kurranseklausuler ut fra en skjønnsmessig vurdering. Det sier seg selv at det på
dette punkt foreligger en interessekonflikt mellom arbeidsgiver og ansatte. Den
ansatte har et ønske om å stå fritt til å kunne finne seg nytt arbeid. Arbeidsgiveren
ønsker å hindre at en ansatt går rett over til ansettelse hos en konkurrent. Ved vur-
deringen av i hvilken utstrekning konkurranseklausuler skal godtas må det fore-
tas en aweining av disse motstridende interessene.

Adgangen til å operere med konkurranseklausuler avhenger av hva slags stil-
ling vedkommende ansatte har. For arbeidstagere i underordnede stillinger fast-
slår bestemmelsens annet ledd at konkurranseklausuler i utgangspunktet ikke er
tillatt. Underordnede ansatte med innblikk i forretningshemmeligheter vil likevel
kunne pålegges konkurranseklausuler på samme vilkår som andre ansatte. For
ansatte som faller inn under første ledd oppstiller bestemmelsen to alternative
kriterier for tilsidesettelse av konkurranseklausuler. Alternativet som går på hvor-
vidt klausulen i urimelig grad innskrenker adgangen til erverv, fokuserer primært
på hensynet til den ansatte. En konkurranseklausul kan f.eks. bli tilsidesatt fordi
den anses å strekke for langt i tid. I praksis er det vanskelig å få opprettholdt kon-
kurranseklausuler med varighet utover ett år.

Alternativet som angår avtaler som går lenger enn påkrevet for å verne mot
konkurranse, fokuserer på arbeidsgivers behov for en konkurransebegrensning.
Konkurranseklausuler aksepteres kun hvis arbeidsgiver har et reelt behov for å
operere med en konkurranseklausul. Behovet for å verne forretningshemmelig-
heter m.v. må i denne sammenheng fra arbeidsgivers side anses som en legitim
grunn til å gjøre gjeidende en konkurranseklausul. Dette i motsetning til f.eks. et
ønske om å gjøre det vanskelig for ansatte å forlate bedriften. Hvis den ansatte
ikke sitter inne med konfidensielle opplysninger, vil dette kunne være et argu-
ment for å sette en konkurranseklausul til side. Som et eksempel kan nevnes en
lagmannsrettsdom inntatt i RG 1996 s. 1566. Saken gjaldt et tilfelle hvor en
ansatt i et eiendomsmeglerfirma gikk over til en konkurrent. Lagmannsretten
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satte til side konkurranseklausulen i vedkommendes ansettelsesavtale. Den
uttrykte seg som følger om behovet for en konkurranseklausul:

«Eiendomsmeglervirksomhet er etter lagmannsrettens vurdering en virksomhet som i
liten grad vil implisere drifts- og forretningshemmeligheter av en art som det kan være
grunn til å beskytte ved konkurranseklausuler. Kundemassen er gjennomgående skif-
tende og preget av enkeltstående oppdrag som avsluttes etter forholdsvis kort tid. Det
vil således normalt ikke være tale om kunde- og klientrelasjoner som en ansatt kan ta
med over i ny virksomhet. For så vidt gjelder A er det ikke sannsynliggjort at hans
arbeid i de kjærende selskaper har avveket i særlig grad fra det som kan karakteriseres
som ordinær eiendomsmegling. Eiendomsmeglervirksomhet drives også i det vesentli-
ge innenfor bestemte rammer, bl.a. fastlagt i lovgivningen. Dertil kommer den åpenhet
som ligger i at virksomheten er publikumsrelatert, og at omsetningen, gjennom eien-
domsregistrene, er tilgjengelig for enhver. Også forsåvidt gjelder de kjærende selska-
pers interne forhold er det stor grad av åpenhet gjennom foretaksregisteret i
Brønnøysund.

Lagmannsretten ser det etter dette slik at det ikke uten videre kan legges til grunn at
A sitter inne med opplysninger av en art som rammes av en konkurranseklausul som
den foreliggende. Alment tilgjengelige opplysninger kan ikke vernes ved en konkur-
ranseklausul. Når de kjærende selskaper har vegret seg mot å konkretisere hvilke kon-
krete opplysninger som kan være til skade for dem, er følgelig konsekvensen at det
ikke kan legges til grunn at kjæremotparten har kjennskap til forhold som - konkur-
ransemessig sett - vil kunne være til skade om de blir gjort kjent.»

Selv i tilfeller hvor en bedrift har en legitim interesse i å påberope seg en kon-
kurranseklausul vil den slett ikke alltid bli opprettholdt fullt ut av domstolene.

Av interesse i denne sammenheng er en dom av Gulating lagmannsrett datert
7. desember 1993. Saken gjaldt et erstatningskrav for overtredelse av en konkur-
ranseklausul fremsatt av et firma som drev en mobilservicetjeneste overfor en
tidligere servicekonsulent. Lagmannsretten la til grunn at selskapet hadde en
legitim interesse i å operere med en konkurranseklausul:

«Den sentrale og nærmest enerådende stilling A hadde i X, som lagmannsretten tidli-
gere har beskrevet, ga A inngående kunnskap om markedet generelt og om X kunder
spesielt. Herunder fikk han god kjennskap til bedriftens system og politikk for prising
av varer og tjenester, samt til de rabattavtaler X hadde inngått med enkelte kunder.
Denne kunnskap kunne han således bruke i konkurrerende virksomhet.»

Retten la videre til grunn at konkurranseforbudet ikke i urimelig utstrekning ville
ha innskrenket servicekonsulentens mulighet til annet erverv, idet klausulen kun
ble ansett å sperre for at servicekonsulenten rettet sin nye virksomhet mot de av
den tidligere arbeidsgivers kunder han betjente på det tidspunkt arbeidsforholdet
ble brakt til opphør. Likevel ga retten uttrykk for at et konkurranseforbud på 18
måneder syntes å strekke seg lenger enn det som var påkrevet. Retten anså imid-
lertid et konkurranseforbud i 12 måneder som berettiget.
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Det kan reises spørsmål om ikke norsk rettspraksis i for stor grad begrenser
adgangen til å operere med konkurranseklausuler i ansettelsesavtaler. I tilfeller
hvor den ansatte har hatt tilgang til opplysninger som arbeidsgiver har et reelt
behov for å holde hemmelig, bør utgangspunktet være at det kan opereres med
konkurranseklausuler med en viss varighet. Hvis konsekvensen av konkurranse-
klausulen er at den ansatte får vanskeligheter med å finne en annen stilling, vil
en naturlig løsning være at den ansatte kan kreve lønn i karantenetiden. I tilfeller
hvor den tidligere ansatte uten problemer kan skaffe seg jobb i en virksomhet
som ikke konkurrerer med tidligere arbeidsgiver, er det derimot liten grunn til at
den ansatte skal kunne kreve etterlønn i karanteneperioden.

Også konkurranserettslige regler vil kunne begrense adgangen til å operere
med konkurranseklausuler. Den norske konkurranseloven § 3-3 oppstiller et
generelt forbud mot markedsdeling. Konkurranseklausuler kan ses som en form
for markedsdeling. Konkurranseloven kommer ikke til anvendelse på «lønns- og
arbeidsvilkår i tjeneste hos andre», § 1-3 annet ledd. Tidligere hevdet Konkur-
ransetilsynet at forbudet mot markedsdeling likevel kom til anvendelse på kon-
kurranseklausuler, idet virkningen av slike klausuler først inntrer etter at anset-
telsesforholdet er opphørt. I en avgjørelse datert 24. juni 1998 konkluderte imid-
lertid Tilsynet med at konkurranseklausuler utgjør en type ensidige förpliktelser
som faller utenfor forbudet mot markedsdeling. Etter dette vil det nok bare være
i temmelig spesielle tilfeller at konkurranserettslige regler vil kunne fungere som
en skranke mot bruk av konkurranseklausuler.

8. Erstatningsansvar i tilfeller av utlevering av forretningshemmelig-
heter

Jeg vil avslutningsvis gå inn på muligheten for å gjøre erstatningsansvar gjel-
dende i tilfeller hvor forretningshemmeligheter er blitt utlevert. Som vi har sett
kan utlevering av forretningshemmeligheter i enkelte tilfeller medføre straff,
både for den ansatte og for den som mottar opplysningene. I praksis vil imidler-
tid straff bare være aktuelt i de mest alvorlige tilfellene. Utlevering av forret-
ningshemmeligheter kan også møtes med arbeidsrettslige reaksjoner. Disse vil
imidlertid bare i begrenset grad ivareta bedriftens interesser. Arbeidsrettslige
reaksjoner er ikke anvendelige i tilfeller hvor overleveringen skjer etter at anset-
telsesforholdet er opphørt. De rammer heller ikke mottageren av konfidensielle
opplysninger. Hverken strafferettslige eller arbeidsrettslige reaksjoner vil derfor
i sin alminnelighet være tilstrekkelig til å ivareta interessen til bedrifter som søker
å verne om forretningshemmeligheter. Konsekvensen av dette er at muligheten
til å gjøre gjeldende erstatningsansvar er en viktig reaksjonsform i tilfeller hvor
det skjer en utlevering av konfidensiell informasjon. Erstatningsansvar vil kunne
være aktuelt både overfor den ansatte som utleverer informasjonen og for den
bedrift som mottar og utnytter den. Jeg vil her primært konsentrere meg om
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erstatningssøksmål mot den konkurrerende bedriften, da det er dette som er av
størst interesse i praksis.

I forbindelse med erstatningsansvar oppstår det spørsmål både om ansvars-
grunnlag og om beregningen av eventuelle erstatningsbeløp. Dersom det først er
klart at det har funnet sted en utlevering av forretningshemmeligheter, vil det som
regel ikke være problematisk å konstatere et ansvarsgrunnlag. Dersom en bedrift
har mottart bedriftshemmeligheter i strid med straffelovens eller markedsførings-
lovens bestemmelser, vil dette, i hvert fall som et klart utgangspunkt, være til-
strekkelig

Som et eksempel kan her nevnes en norsk høyesterettsdom inntatt i Rt 1964
s. 238. En ansatt i en plastfabrikk som fremstilte notflottører av PVC-skum ble
oppsagt etter en uoverensstemmelse med bedriftens innehaver. Han ble deretter
ansatt i en annen fabrikk som begynte å fremstille notflottører av samme type.
Den ansatte hadde både en konkurranseklausul og en bestemmelse om taushets-
plikt i ansettelsesavtalen. Herredsretten og lagmannsretten la til grunn at kon-
kurranseklausulen måtte anses bortfalt etter avtaleloven § 38 som følge av at ved-
kommende var blitt sagt opp uten rimelig grunn. Fra bedriftens side ble det anført
at vedkommende hadde utlevert forretningshemmeligheter i strid med straffelo-
ven § 294 nr. 2, og at dette måtte medføre erstatningsansvar. Høyesterett fant det
ikke nødvendig å ta stilling til om konkurranseklausulen var bortfalt eller om
straffeloven § 294 nr. 2 kom til anvendelse. Overleveringen av konfidensielle
opplysninger til den nye arbeidsgiveren måtte under enhver omstendighet anses
å stride mot den taushetsplikten som fulgte av ansettelseskontrakten:

«Slik saken foreligger i dette tilfelle, er det imidlertid etter min mening ikke nødven-
dig å ta stilling til om det var en bedriftshemmelighet som ble røpet, idet den taushets-
plikt Urke etter arbeidskontrakten hadde påtatt seg, så vidt jeg kan skjønne måtte
omfatte Sundes produksjonsprosess uansett om denne kunne betegnes som bedrifts-
hemmelighet eller ikke.»

Bruddet på taushetsplikten ble av Høyesterett ansett å være tilstrekkelig grunn-
lag til å ilegge erstatningsansvar. Det må antas at resultatet ville blitt det samme
dersom ansettelsesavtalen ikke hadde inneholdt en bestemmelse om taushets-
plikt, men den ansatte var blitt ansett for å ha overtrådt den taushetsplikt som føl-
ger av den alminnelige lojalitetsplikten. I en høyesterettsdom inntatt i Rt 1997
s. 199 ga førstvoterende klart uttrykk for at en overtredelse av markedsførings-
loven §§ 1 og 7, var tilstrekkelig grunnlag for erstatningsansvar:

«Min konklusjon blir etter dette at utnyttelsen av tegninger, forsøksdata og spesifika-
sjoner var rettsstridig etter markedsføringsloven § 1 og § 7.1 dette tilfellet trekker loven
opp normer for tillatelig konkurranse mellom næringsdrivende. Brudd på disse, nor-
mene må føre til erstatningsplikt.»
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Det er derimot større grunn til å stille spørsmål til beregningen av erstatningsbe-
løp i denne type saker. Tradisjonelle prinsipper for erstatningsutmåling er lite til-
fredsstillende i saker om utlevering av forretningshemmeligheter. Erstatnings-
beløpet skal i henhold til alminnelige erstatningsrettslige prinsipper tilsvare
bedriftens økonomiske tap, dvs. bedriften skal stilles økonomisk som om forret-
ningshemmelighetene ikke var kommet konkurrenten i hende.

Bedriften vil seiv ha bevisbyrden for størrelsen på det økonomiske tap. I prak-
sis vil det imidlertid være meget vanskelig å dokumentere omfanget av det øko-
nomiske tap, bl.a. fordi det er umulig å si med sikkerhet hvilke inntekter bedrif-
ten ville ha oppnådd dersom forretningshemmelighetene ikke hadde blitt tatt i
bruk av konkurrenten. I praksis blir erstatningen i stor grad fastsatt skjønnsmes-
sig. Domstolene i Norge, og vel også i de øvrige nordiske land, fremstår ofte som
skeptiske til høye erstatningsbeløp. Anvendelse av tradisjonelle utmålingsprin-
sipper i denne type saker vil derfor lett føre til et lavt nivå på erstatningsutbeta-
linger.

Som et eksempel kan nevnes en høyesterettsdom inntatt i Rt 1990 s. 607.
Saken gjaldt to ledende ansatte i en bedrift innen databransjen som sa opp sine
stillinger og startet en konkurrerende virksomhet. Selskapet de to ansatte stiftet,
inngikk en forhandlerkontrakt med en amerikansk leverandør som den tidligere
arbeidsgiveren inntil da hadde hatt en eneforhandlerkontrakt med. Kontrakten ble
inngått før ansettelsesforholdet til de to var brakt til opphør. Den amerikanske
leverandøren var produsent av hovedproduktet til den tidligere arbeidsgiveren.
Høyesterett la til grunn at det eksisterer en alminnelig og ulovfestet lojalitets- og
troskapsplikt i ansettelsesforhold, og at de to ansatte hadde brutt denne plikten.

Bedriften fremsatte erstatningskrav på kr. 6.900.000,-. Dette beløpet tilsvarte
differansen mellom budsjettert dekningsbidrag og det dekningsbidrag bedriften
faktisk oppnådde i de to aktuelle år. Høyesterett avviste at dette utgjorde et rea-
listisk grunnlag for erstatningsberegningen. Erstatningen ble i stedet helt
skjønnsmessig fastsatt til kr 600.000,-. Hvorvidt bedriftens reelle økonomiske tap
lå i denne størrelsesorden er det vanskelig å ta stilling til. Det er imidlertid åpen-
bart at det knytter seg betydelige ulemper til en erstatningsutmåling i form av et
skjønnsmessig anslag på bedriftens økonomiske tap. Konsekvensen kan lett bli at
den bedrift som er blitt rammet ikke får kompensert sitt reelle tap, mens erstat-
ningen konkurrenten blir pålagt å betale er lavere enn gevinsten som er oppnådd.
På denne måten vil verken erstatningsreglenes preventive eller gjenopprettende
funksjon oppfylles.

Det er derfor grunn til å spørre om det kan tenkes andre måter å beregne erstat-
ningsbeløp på. Et system med «punitive damages» ville gi langt bedre vern, men
ville innebære et radikalt brudd med tradisjonell nordisk erstatningsrett. Det
knytter seg også åpenbare betenkeligheter til en slik sammenblanding av erstat-
ningsrettslige og strafferettslige prinsipper som et slikt system innebærer. En inn-
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føring av slike utmålingsprinsipper er derfor etter mitt syn hverken ønskelig eller
realistisk.

Et alternativt utgangspunkt kan være at erstatningen skal utgjøre en rimelig
kompensasjon for utnyttelse av de aktuelle kunnskapene. Erstatningsutmåling
etter slike prinsipper har etterhvert vunnet terreng innen de lovregulerte områ-
dene av immaterialretten, hvor man konfronteres med tilsvarende bevisproblemer
når det skal dokumenteres økonomisk tap. Et eksempel på en lovfesting av en slik
regel finner vi i den norske kretsmønsterloven av 1990:

«Den som forsettlig eller uaktsomt krenker en annens rett etter denne loven, skal erstat-
te den skade som krenkelsen har medført for rettighetshaveren, herunder betale et rime-
lig vederlag for sine handlinger.»

Også erstatningsutmåling etter slike bestemmelser vil i stor grad måtte være
skjønnsmessig. I prinsippet vil en slik utmålingsmetode innebære at det skal ses
hen til vanlig sats på lisensavgifter for utnyttelse av «know-how» av tilsvarende
type som de forretningshemmeligheter som er blitt utlevert. Det sier seg imidler-
tid selv at det ofte ikke vil være praktisk mulig å finne frem til sammenlignbare
satser, slik at erstatningen vil måtte fastsettes skjønnsmessig. Skjønnet blir imid-
lertid ikke i samme grad knyttet opp mot antagelser om hvilke økonomiske kon-
sekvenser den ansvarsbetingende handling har hatt for rettighetshaveren. Fokus
flyttes i større grad over på den verdi de aktuelle forretningshemmelighetene har
hatt for den bedrift som har mottatt dem. Dette vil etter mitt syn gi et bedre
grunnlag for å fastsette erstatningsbeløp som er store nok til å gi en viss preven-
tiv effekt, og til å gi en reell kompensasjon til den bedrift hvis forretningshem-
meligheter er blitt misbrukt.

I den tidligere omtalte høyesterettsdommen inntatt i Rt 1997 s. 199, er det
klare indikasjoner på en utvikling i retning av en erstatningsberegning som tar
utgangspunkt i en vurdering av hva som anses som et rimelig vederlag for den
bruk som har funnet sted:

«De sakkyndige Instanes og Hatlestad som har gitt en vurdering av erstatningens stør-
relse, har særlig fremhevet besparelsene ved å kunne gå ut fra et gjennomprøvd fartøy.
Ut fra det erstatningsgrunnlag jeg har anvendt, finner jeg ikke at dette er et riktig
utgangspunkt. Jeg har lagt til grunn at verftene ved utviklingen av UT 904 fritt kunne
bruke sin egenutviklede ekspertise, som må ha vært betydelig, gitt det antall Cirr 120
P-båter som var bygd. Videre er det ikke slik at en hver bruk av tegningene ville bli vur-
dert som «rettsstridig» utnyttelse. Jeg finner etter dette ikke å kunne bygge på de sak-
kyndiges vurderinger her. En inngangsvinkel er å vurdere hva som ville utgjøre et rime-
lig vederlag for Cirr-teknologien, eksempelvis i mars 1990 da spørsmålet ble reist av
styret i Eikefjord. Under enhver omstendighet må erstatningsutmålingen i utpreget
grad bli skjønnsmessig.»
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Etter mitt syn er det ønskelig at den utviklingen av rettstilstanden vi her sporer,
videreføres, slik at det grunnleggende prinsipp for erstatningsutmålingen i denne
type saker blir at erstatningen skal utgjøre et rimelig vederlag for utnyttelsen av
de aktuelle opplysningene.


