Spørsmål 86 (2021) fra Ulf Erik Knudsen (FrP): Politikeradresser på mail
Til:
Fra:

Rådmannen
Ulf Erik Knudsen (FrP)

Dato:
Saksnr:
Deres ref:

12.04.2021
21/00070-86

Jeg ønsker besvart følgende:
Hvorfor har nye Drammen kommune så veldig lange mailadresser for våre politikere?
I gamle Drammen var dette mye enklere. Da kunne Lavrans Kierulf for som for eksempel bruke
lavkie@drmk.no. Representanten Kierulf har tatt dette opp med kommunen, men ikke noe skjer. Mail
adressene nå er jo altfor lange og fremstår kompliserte når vi eksempelvis må ha "pol" foran fullt navn
og "Drammen.kommune.no" til slutt. I gamle Drammen ble dette ryddet opp i i 2007 (tror vi).
Det fremstår som den digitale utvikling har gått baklengs på dette felt. Vi har fått innvikling - ikke
utvikling.
Svar
Standarden med fornavn.etternavn@kommunenavn.kommune.no er en standard som benyttes av
de aller fleste kommuner i hele Norge. Drammen kommune fulgte ikke denne standarden tidligere med
forkortelse@drmk.no. Ved innføring av ny kommune og etablering av nye brukernavn og
e-postadresser for samtlige ansatte fikk man muligheten til å rydde opp i dette og standardisere. Navn
hentes nå fra Folkeregisteret.
Tidligere hadde brukerne en seksbokstavsforkortelse (tre første bokstavene i fornavn og tre første i
mellomnavn) som brukernavn (påloggingsnavn på pc), og dermed også i mailadressen. Når en ansatt
skiftet navn, f.eks. ved giftemål eller skilsmisse, skapte dette problemer. Mailadressen kunne endres,
men man kunne ikke endre et brukernavn. Ansatte måtte derfor beholde et brukernavn som kunne
være hentet fra tidligere ektefelle, og det var problematisk for mange. Det ble derfor besluttet at
ansattnummeret ble innført som brukernavn (f.eks. D12345). Det er ikke hensiktsmessig å benytte D-nr
som e-postadresse, da det er et anonymt nummer som ikke sier noe om mottaker.
For sending av e-post internt i kommunen, f.eks. fra politiker til politiker, eller politiker til ansatt, så er
det ikke nødvendig å skrive full e-postadresse. Man kan enten søke opp navnet i adresseboka, eller
skrive navn i til-feltet, og Outlook vil forelå riktig person.
Begrunnelsen for å sette «pol» i front av epost adressene til politikerne er å gjøre et klart skille mellom
epost som ansatt og som politiker, da politikere kan ha begge rollene i outlook.

Styring og eierskap

Politisk sekretariat
Organisasjonsnummer
921234554

Postadresse
Postboks 7500
3008 DRAMMEN

Besøksadresse

Telefon +4732040000
kommunepost@drammen.kommune.no

