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1. Innledning

1.1 Prosjekthistorikk

Dette prosjektet er gjennomført etter oppdrag av Justisdepar
tementet. Det ble initiert ved Institutt for rettsinformatikk 
sommeren 1983 innen forskningsprogrammet for informasjonsrett, 
og gitt prosjektbetegnelsen TERESA (30).

Som prosjektansvarlig ble oppnevnt førsteamanuensis Jon Bing.
I brev av 26.4.1983 ble det oppnevnt en referansegruppe til 
prosjektet:

Professor Knut S Selmer, Institutt for rettsinformatikk 
Konsulent Ketil Taxt, Rasjonaliseringsdirektoratet 
Byråsjef Jon Bonnevie Høyer, Justisdepartementets planav

deling
Redaktør Nils E Øy, Presseforbundet
Seksjonsleder Elisabeth Steenstrup, Norske Kommuners Sent

ralforbund
Underdirektør Ingse Stabel, Justisdepartementets lovavde

ling
Konsulent Tolle Stabell, Justisdepartementets lovavdeling

På grunn av konsulent Stabells permison fra Lovavdelingen, har 
senere konsulent Erik Nygaard deltatt i referansegruppen.

Første utkast forelå i januar 1984, og på bakgrunn av dette 
ble det videre arbeidet (særlig løsningene i pkt 6) diskutert 
på et møte i referansegruppen i februar 1984 . Enkelte av grup
pens medlemmer, som var forhindret fra å møte, avga ugså 
skriftlige kommentarer.

Det fullstendige utkast forelå i april 1984 oq ble endelig 
behandlet på møtet i referansegruppen samme måned. En revidert
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versjon av utkastet til forskrifter ble utsendt juli 1984, og 
kommentarene er innarbeidet i den endelige utredningen.

Forfatteren vil gjerne få takke den hjelp referansegruppen har 
gitt i gjennomføringen av utredninge, både i form av ideer, 
kommentarer og kritikk. Dette har gjort utredningen vesentlig 
rikere enn den ellers ville ha vært, men ansvaret for de 
uful1stendigheter og feil som fremdeles hefter ved fremstil
lingen, er selvsagt fremdeles fullt og helt mitt.

Det er mange sider ved utredningen og forslaget som vil kunne 
vekke diskusjon. Etter at rapporten blir publisert, vil man få 
en høringsomgang. Rapporten er skrevet blant annet med sikte 
på at man i høringsomgangen skal kunne få frem synspunkter og 
kommentarer som kan være av verdi i det videre arbeidet. Selv 
om det derfor er tatt her.syn til de synspunkter som referan
segruppens medlemmer har fremmet på rapporten, reflekterer 
ikke rapporten nødvendigvis deres syn. Ansvaret for v;. ’ g-
er, forslag mv står derfor bare for forfatterens egen regning.

I forbindelse med arbeidi-t vil jeg gjerne også få takke for 
den hjelp jeg har fått av professor Peter Seipel, Institutet 
foer Raettsinformatik ved StocV .. lms Universitet og assessor 
Herbert Burkert ved Gesellschaft fuer Mathematik und Daten- 
verarbeitung, Bonn.

Jeg vil også gjerne få takke vitenskapelig assis<ent, stud jur 
Beate Jacobsen, som har lest korrektur på rapporten og også 
ellers kommet med mange verdifulle kommentarer.
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1.2 Sammendrag

I annet kapittel diskuteres enkelte hovedbegreper i offentlig
hetsloven. Innsynsretten retter seg mot dokumenter og brev- 
journaler. Med dette siktes det farst og fremst til fysiske 
papirdokumenter og -protokoller, men prinsippene synes å skul
le anvendes også på datamaskinbaserte systemer i den utstrek
ning disse erstatter konvensjonelle løsninger. Interne doku
menter er unntatt, dvs at de offentlige dokumentene omfatter 
de dokumenter som passerer et forvaltningsograns kontaktflate 
med utenverdenen, eller som inneholder endelige beslutninger. 
De delene av et dokument eller en journal som representerer 
opplysninger undergitt taushetsplikt er unntatt for offentlig
het - men resten av dokumentet eller journalen er som hovedre
gel offentlig. Hvis dokumentet inneholder opplysninger som kan 
skade rikets sikkerhet, er det imidlertid som helhet unntatt 
fra offentlighet.

I tredje kapittel diskuteres innsynsretten etter visse andre 
lover. Etter forvaltningsloven får en part innsyn i dokumen
ter, med unntak av interne dokumenter. I offentlige dokumenter 
er det gjort unntak for opplysninger om rikets sikkerhet og 
forretningshemmeligheter, mens personlige opplysninger som 
hovedregel er tilgjengelige. I interne dokumenter er det som 
hovedregel gitt innsyn i faktiske opplysninger. Reguleringen 
bygger på de samme hovedbegreper som offentlighetsloven - 
dokument og opplysning. Etter personregisterloven retter inn
synsretten seg mot vedkommendes personlige opplysninger for så 
vidt disse finnes i et edb-basert register. For andre registre 
enn de som føres ved hjelp av edb, er det generelt bare innsyn 
i de som finnes hos det offentlige. Her er igjen unntatt opp
lysninger som inngår i interne dokumenter. Ved gjennomgang av 
disse og visse andre lover finner man at de begrepene som 
benyttes er identiske med de sentrale begrepene i offentlig-
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letsloven, og at en endring av dokumentbegrepet i offentlig
hetsloven vil få ringvirkninger gjennom spesiell forvaltnings
rett.

I fjerde kapittel gis det visse eksempler på typer av edb-sys- 
temer i bruk i offentlig forvaltning. Eksemplene knyttes til 
tekstbehandlingssystemer og databasesystemer, og viser bl a 
hvordan man i den ene type system har et "analogt dokumentbeg
rep", mens dette mangler i den andre typen system. Man forsø
ker også å illustrere hvor vanskelig aet kan være å bestemme 
ved hvilket organ et bestemt system eller et dokument faktisk 
"er", ettersom systemer eller dokumenter vil være tilgjengelig 
fra mange organer. Spørsmålet om datamaskinprogrammer qua 
offentlige dokumenter diskuteres særskilt.

I femte kapittel diskuteres erfaringer fra de utland som har 
et o f fentlighetsprinsipp, særlig med sikte på anvendelsen på 
edb-materiale. Hovedvekten legges på Sverige, og konklusjonen 
er at man heller ikke her er kommet frem til tilfredstillende 
grunnbegreper, og at i praksis har det vist seg også å dukke 
frem en del problemer som ikke knytter seg til grunnbegrepene, 
men hvordan almenheten eller dens representanter skal kunne 
nyttiggjøre seg forvaltningens datamaskinsystemer og -utrust
ning. En gjennomgang av andre lands lovgivning viser at det er 
to typiske strategier for anvendelse på edb-materiale: enten 
en modifikasjon av grunnbegrep som svarer til den norske 
lovens "dokument", eller en indirekte utvidelse gjennom at 
offentlig organer får plikt til å produsere tradisjonelle 
dokumenter. Hovedkonklusjonen er at ingen av de løsninger som 
er kommet frem i praksis, er fullt tilfredstillende.

Sjette kapittel inneholder forslag. Forslagene faller l to.
For det første foreslås en definisjon med hjemmel i offl § 3, 
3.ledd av dokument som innebærer en analog anvendelse av det 
tradisjonelle dokumentbegrep der dette er mulig, og en konst
ruksjon av dokument som alle opplysninger knyttet til en sak 
der dette ikke er mulig. For det andre inneholder forslaget
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utkast til hvordan man skal få tilgang til edb-materiale, som 
forutsetter at det offentlige organ benytter systemet på vegne 
av den som ber om innsyn, men som anbefaler en utvidet tilgang 
til systemene. Problemer med bruk av systemer som fører til 
direkte kostnader for offentlige er nevnt. I kapittelet er det 
også understreket at den foreslåtte løsning innen utredning
soppdragets (og gjeldende lovs) ramme må bli midlertidig, og 
at man bør vurdere en mer dyptgripende revisjon av offentlig- 
hets- og forvaltningslov, f eks vurdere om ikke "opplysning" 
bør bli grunnbegrepet snarere enn "dokument".
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2. Lovens hovedbegreper

2.1 "Dokument"

Det viktigste begrep i avgrensningen av offentlighetslovens 
anvendelsesområde, og som selvsagt står helt sentralt i denne 
utredningen, er begrepet "dokument". Hovedregelen er - som 
nevnt foran - at alle saksdokumenter i forvaltningen er 
offentlige, offl § 2. Uttrykket "dokument" er nærmere defi
nert i offl § 3:

"Forvaltningens saksdokumenter er dokumenter som er utfer
diget av et forvaltningsorgan, og dokumenter som er kommet 
inn til eller lagt frem for et slikt organ.

Et dokument anses som utferdiget når det er avsendt, 
eller når dette ikke skjer, når saken er ferdigbehandlet 
av forvaltningsorganet.

Kongen kan gi forskrifter om anvendelsen av lovens 
dokumentbegrep på materiale som er utarbeidet, overfart 
eller lagret ved hjelp av elektronisk databehandling."

Man ser av denne definisjonen at selve begrepet "dokument" 
oppfattes som velkjent, jfr Eckhoff 1982:448 som også konsta
terer at dette begrepet i og for seg forblir udefinert. Det 
som definisjonen tar sikte på å klargjore, er når et dokument 
skal anses som et saksdokument for forvaltningen, og hvor man 
derfor bruker dokumentprodusent eller adressat som avgrens- 
ningskriterium.

Ordet "dokument" kommer av latin documentum (av docere
- å lære) som betyr leksjon, bevis eller eksempel. Først i 
middelalderen ble det brukt om et instrumentum, dvs en 
skriftlig opptegnelse. Den moderne betydningen synes å 
være en fellesbetegnelse på noe som er skrevet eller inn-
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risset, som gir bevis eller informasjon om et hvilket som 
helst emne, f eks et manuskript, en gravsten, en mynt, et 
bilde osv (jfr Hjerppe 19 84:3).

Imidlertid har forarbeider, praksis og litteratur en diskusjon 
av hva som går inn under dette begrepet, jfr f eks Frihagen 
1974:103-135. Her går det frem at en lang rekke typer av opp
tegnelser regnes som dokumenter.

Som stikkord kan nevnes de typer opptegnelser som Frihagen 
nevner: bestillingsbrev, vitnesbyrd, brev, søknader, 
utredninger, bøker, protokoller, kart, skisser, fotogra
fier, kopier, utkast, arbeidsnotater, huskelister, nedno- 
terte opplysninger osv.

Felles for alle de kategoriene som nevnes, er at de er kommet 
skriftlig eller grafisk til uttrykk - de er bokstavelig talt 
papireksemplarer. Eckhoff 1982:448 karakteriserer begrepet med 
uttrykket "skrevne tekster", og legger til at kart, skisser og 
fotografi går inn under loven. Avgrensningsproblemene er i så 
måte nokså oversiktlige. Det diskuteres f eks om notatet har 
en slik varig karakter at det kan regnes som et dokument - 
et notat under saksbehandlingen gjort for senere å kastes, kan 
neppe anses som dokument (Frihagen 1974:108), og brev adres
sert til tjenestemenn personlig vil også kunne by på tvil 
(Frihagen 1974:110-111). Det første tvilstilfellet kan forøv
rig ses under synsvinkelen av hvorvidt det er et "internt" 
dokument unntatt for offentlighet, det siste under synsvinke
len av hvorvidt det er kommet inn til et forvaltningsorgan.

I forbindelse med lovendringen av 1982 ble dokumentbegrepet 
diskutert, men bare i forbindelse med 3.ledd (og den beskjedne 
endringen av "offentlig organ" til "forvaltningsorgan"). Det 
ble ikke tatt sikte på å qjøre enaringer i forhold til gjel
dende ret:t, jfr Ot prp 4 ( 1981-82) s 47. Heller ikke i Stor- 
tinasinnstillingene eller debatten i Stortinget ble det tra
disjonelle dokumentbegrep berørt - det eneste spørsmålet som
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ble nevnt av flere, og som vi skal komme grundigere tilbake 
til, er den tilpasning til datamaskinbaserte systemer som 
3.ledd varsler om.

I forbindelse med utredningen av ny lov for avleveringspiikt 
for alminnelig tilgjengelige dokumenter (NOU 1984:3), er en 
legaldefinisjon for dokument foreslått (utkastets § 1-2):

dokument: eitt eller fleire like eksemplar av eit 
medium som lagrar informasjon for seinare overføring, 
lytting eller lesing."

Denne definisjonen synes å være i samsvar med den vanlige 
betydningen av ordet dokument, kanskje med det forbehold at 
det understreker at dokument omfatter mer enn det som kan 
leses. Noen direkte betydning for offentlighetslovens doku
mentbegrep vil ikke loven få, men det kan være verd å merke 
seg at det i utgangspunktet vil omfatte f eks videogram, 
fonogram og datamaskinlesbar tekst.

I vår sammenheng har et særspørsmål interesse - nemlig kvali
fiseringen av hva som skal regnes som ett dokument. Hvis doku
mentet inneholder opplysninger av spesiell karakter, ble doku
mentet som helhet unntatt fra offentlighet. Diskusjonen omk
ring "dokumentenhet" var i forhold til den gamle loven særlig 
praktisk fordi dokument som inneholdt taushetsbelagt opplys
ning (f eks personlige opplysninger) i sin helhet var unntatt 
fra offentlighet, og diskusjonen belyser nettopp innholdet av 
selve begrepet "dokument".

Frihagen (1974:106) sier at dokumenlenheten må være det som 
"fremtrer som en samlet fremstilling". Et notat eller brev må 
derfor regnes som ett dokument selv om det er på mange sider. 
Hvert vedlegg regnes imidlertid som et nytt dokument, jfr også 
Justisdepartementets lovavdelings brev av 11.2.1971 sitert av 
Frihagen 1974:106-107 hvor de "arbeidsmessige hensyn" fremhe
ves som av betydning ved definisjon av dokumentenhet.
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I forbindelse med journaler, som ikke uttrykkelig var særregu- 
lert av den gamle offentlighetsloven, ble imidlertid hver 
enkelt sak "regnet for seg" - dvs at man her ikke anvendte 
regelen om at "dokumentet" var den fysiske enheten, men at man 
så anførslene om en enkelt sak for seg ved unntaket fra 
offentlighet. Hvis en journal inneholdt en taushetsbelagt opp
lysning, førte f eks ikke dette til at hele journalen ble unn
tatt fra offentlighet, men at den aktuelle anførsel måtte 
avskjermes - jfr Frihagen 1974:118-135, 248. Dette henger nok 
sammen med et annet primært avgrensningskriterium - kravet til 
at innsyn skal være knyttet til en bestemt sak. Sålenge jour
naler er middel til å identifisere en bestemt sak, kunne man 
ikke tolke den tidligere offentlighetsloven slik at hele jour
nalen ble unntatt fra offentlighet hvis opplysningene anført 
om en av sakene var unntatt fra offentlighet.

Problemet er altså fjernet ved lovendringene i 1982, hvor 
det er gitt en særskilt hjemmel for innsyn i "journal og 
lignende register", som ikke er knyttet til "en bestemt 
sak". Etter formuleringen av of fl § 2, 2 . ledd må man anse 
at journaler ikke regnes som dokumenter, og at det er en 
sterkere adgang til innsyn i slike enn i dokumenter.

Et dokument som inneholder taushetsbelagt opplysning, er som 
hovedregel "for øvrig offentlig" (offl § 5a, 2.ledd). Det 
gamle problemet er imidlertid i behold i forhold til dokumen
ter som inneholder opplysninger som kan skade rikets sikker
het, sml offJ § 6, 1.ledd nr 1.

Etter offl § 2, 3.ledd skal man også hvor dokumentet som 
helhet er unntatt, kunne vurdere hvorvidt det bør gjøres 
kjent "helt eller delvis" - noe som f eks kan skje ved at 
man gjør et utdrag av dokumentet. Noen plikt til å gjøre 
slikt utdrag, følger imidlertid ikke av loven.

Etter denne lille diskusjonen kan man konkludere med at loven
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anvender begrepet "dokument" i en nokså dagligdags betydning - 
som et papir hvor opplysninger er representert, typisk i 
skrift, men også i form av graliske fremstillinger eller bil
der. Avgrensningsproblemene som har tiltrukket seg oppmerksom
het, har ikke vært knyttet til selve dette grunnbegrepet. Det 
har ikke vært oppfordring til a diskutere om papiret kunne 
være erstattet med en steinplate eller et annet tilsvarende 
medium, eller om hva slags representasjon som kunne tillates. 
Man har oppfattet dokument som et papir, som avgrenser sin 
egen enhet dels ved sin form (et ark), dels med sammenhengen 
mellom flere fysiske enheter (et brev på flere sider).

De mulige avgrensningsproblemene som kan virke nokså subtile i 
forhold til tradisjonell informasjonsbehandling, vil imidler
tid oppstå i ny form når man går over til edb - og dette vil 
vi komme tilbake til.
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2.2 Unntaket for edb i gjeldende rett

Det var i forarbeidende til offentlighetsloven forutsatt at 
lydbånd, film og andre audiovisuelle hjelpemidler ikke gikk 
inn under offentlighetsloven. Årsaken var at man fant at muli
ge tekniske problemer ved praktisering av offentlighet var 
lite klarlagt. Mange av de spørsmål som i denne utredningen 
diskuteres med henblikk på edb, vil sikkert også være relevan
te for slikt "audiovisuelt materiale" - men det faller utenfor 
rammen å ta dem opp til diskusjon. Det får være nok å peke på 
at det ikke har realisert seg noe sterkt krav om en endring i 
så måte, og at hjemmelen i offl § 3, 3.ledd faktisk er beg
renset til materiale i tilknytning til edb.

Det kan imidlertid være verd å peke på at forskjellen mel
lom audiovisuelt materiale og lagring ved hjelp av edb er 
i ferd med å bli utvisket. Både lyd og bilde kan lagres i 
digital form. Det er f eks i drift systemer som tillater 
at man leser inn kommentarer til en tekst, som lagres sam
men med teksten på magnetisk medium; eller hvor telefon
beskjeder lagres i digital form på en datamaskin som også 
brukes for vanlig tekstbehandling og administrativ databe
handling. Bilder kan selvsagt lagres i digital form, og 
bruken av såkalte "videoplater" vil gjøre grensen mellom 
bilde og edb ytterligere utvisket. Man må derfor være klar 
over at ved å regulere bruken av edb, vil man regulere en 
viktig delmengde av fremtidens "audiovisuelle" media, og 
det er vel begrunnet å reise spørsmål om en forskjellsbe
handling mellom f eks digitalisert og analog registrering 
av lyd kan forsvares.

Det var i forarbeidene ikke tatt opp de spørsmål som ville 
reise seg i forbindelse med edb - noe som f eks Frihagen 
(1971:105) mildt kritiserer. Frihagen (1971:106) antar imid-
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lertid at forarbeidenes standpunkt i forhold til audiovisuelle 
hjelpemidler også må fore til at "hullkort, bånd og film til 
bruk ved elek ironisk databehanuling" ikke er dokumenter 1 

lovens forstand (det er uklart hva Frihagen her sikter til med 
uttrykket "film").

Dette synspunktet kommer også til uttrykk i Justisdepartemen
tets rundskriv av 9.6.1971, hvor det heter at i forhold til

"... registre som føres ved hjelp av EDB, vil disse falle 
utenfor begrepet dokument i lovens § 2, og således ikke 
gå inn under offentlighetsloven."

Ordet "registre" er kanskje her noe uheldig valgt, men man 
skal vel ikke lese noe svært spesifikt innhold i det. Med "re
gistre" har man f eks ikke ønsket å skape noen sondring mellom 
edb-systemer som er registerorientert, og edb-systemer som det 
ikke er naturlig å beskrive slik, f eks et tekstbehandling
ssystem. Det er en ordbruk som falt naturlig ut fra hvordan et 
typisk edb-system i offentlig forvaltning var organisert tid
lig i 1970-årene.

Frihagen (1971:106) sier at etter hans mening vil unntaket 
ikke kunne opprettholdes

"... dersom registrene er kjort ut som klartekst - noe som 
formodentlig vil være det vanlige."

Dette synspunktet har betydelig praktisk verdi. Åpenbart vil 
det fremdeles være vanlig at det finnes minst en papirkopi av 
innholdet i edb-registret ett eller annet sted i en organisa
sjon. At dette er et dokument, må være helt på det rene (jfr 
også Ot prp nr 4 (1981-82) s 15) - det kan her ikke spille 
noen rolle hvordan dokumentet er blitt til - et tekstbehand
lingssystem må åpenbart likestilles med en skrivemaskin.

Offentlighetsloven gir imidlertid bare innsyn i dette dokumen
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tet, ikke i den datamaskinlagrete originalen. Det vil imidler
tid ofte være hensiktsmessig å imøtekomme innsynskravet med å 
produsere en ny kopi fra edb-systemet, eller kanskje la ved
kommende som krever innsyn, lese teksten på en skjerm. Inn
synsretten skapes altså av tilstedeværelsen av et dokument, 
men når den først er etablert, blir det et hensiKtsmessig- 
hetsspørsmål hvordan den skal kunne utøves.

Som Datatilsynet påpeker i sin høringsuttalelse til end
ringene i offentlighetsloven (sml Ot prp nr 4 (1981-82) s 
16), er denne tilstedeværelsen av en papirkopi noe som er 
vanlig i dag, men i

"... løpet av en femårsperiode vil det med stor sann
synlighet bli innført hjelpemidler som gjør at det 
ikke blir nødvendig eller aktuelt å lagre papirkopier 
... i et hvert fall så kan det tenkes at opplysningene 
er tilgjengelig i EDB-lageret relativt lang tid før 
det tas ut en kopi."

Forankringen i tilstedeværelsen av en papirkopi skaper også 
nye detaljspørsmål. Forsvinner f eks innsynsretten hvis den 
aktuelle papirkoDien ødelegges? Dette virker umiddelbart kuns
tig, og er vel bakgrunnen for at Justisdepartementet i 
høringsnotatet forut for endringene i offentlighetsloven sier 
(Ot prp nr 4 (1981-82) s 15):

"Dersom et EDB-register kommer i stedet for dokumenter som 
ellers ville gå inn under offentlighetsloven, antar Jus
tisdepartementet at loven vil gjelde."

Det samme synspunktet gjøres for så vidt gjeldende på overfø
ring av dokumenter til mikrofilm, og etterfølgende destruksjon 
av originalene. Et praktisk eksempel på en slik ordnino finner 
man ved løsøreregisteret i Brønnøysund, hvor dokumenter mikro- 
fotograferes og originalene ikke oppbevares. Her vil altså i 
tråd med det ovenfor refererte synspunktet, mikrofilmene
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omfattes av offentlighetsprinsippet.

Det siterte synspunktet kan egentlig ha svært vidtrekkende 
konsekvenser. De fleste edb-systemer kommer jo "i stedet" for 
manuelle systemer, og det må være ytterst vanskelig å fastslå 
når man kan si at et edb-system ikke erstatter et system som 
ellers ville inneholdt dokumenter. F eks må synspunktet uten 
videre føre til at alt som skrives på et tekstbehandlingssys
tem (som jo kommer i stedet for skrivemaskiner) i utgangspunk
tet er dokumenter.

I høringsrunden presiserte flere at det ikke burde ha konsek
venser for offentligheten hvordan opplysninger var lagret (jfr 
de siterte uttalelsene fra Norsk Presseforbund og Datatilsynet 
i Ot prp nr 4 (1981-82) s 16). Dette er også foranledningen 
til at Justisdepartementet anså en nærmere avklaring nødven
dig, og innførte forskriftshjemmelen i § 3, 3.ledd.

I utredningen om en ny avleveringsplikt for alminnelig 
tilgjengelige dokumenter (NOU 1984:3) opererer man med 
dokumentkategorien "EDB-dokument", som er definert i 
utkastets § 4-1, 2.ledd:

"Med EDB-dokument er her meint dokument som berre kan 
brukast etter føremålet med elektroniske hjelperåder, 
og som ikkje er lydfesting eller videogram, jfr. 
kapittel 5, 8 og 9."

Denne definisjonen hjelper ikke langt på vei i forhold til 
problemstillingen i offentlighetsloven, særlig ettersom 
utkastets § 1-2 har knyttet dokumentbegrepet til "eksemp
lar av eit medium", dvs "noko som kan lagra informasjon". 
Dermed blir f eks en fleksiplate fra et tekstbehandling
sanlegg "ett edb-dokument" uansett om det inneholder ett 
eller flere brev - faktisk blir et platelager også "ett 
edb-dokument", selv om det inneholder opplysninger som 
svarer til tusenvis av sider av tekst i flere forskjellige
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systemer. Utredningens begrep er derfor fullt ut bestemt 
av det formålet man har hatt for utredningsarbeidet i å 
lage en mer tidsmessig lov om avleveringsplikt.
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2.3 Unntaket for interne dokumenter

Etter of fl § 5 er det gjort et unntak for "interne" dokumen
ter. Hovedreqelen går frem av offl § 5, l.ledd:

"Dokument som et forvaltningsorgan har utarbeidet for sin 
interne saksforberedelse kan unntas fra offentlighet."

I 2 . og 3.ledd utdypes dette noe med henblikk på dokument 
utarbeidet av andre enn organet selv, dokument om innhenting 
av slikt dokument, og anvendelse på innstilling fra administ
rasjon til visse kommunale og fylkeskommunale organer.

I vår forbindelse er det kriteriene for den generelle grense
dragningen mellom interne og offentlige dokumenter som har 
størst interesse. Lovendringene i forvaltningsloven (1977:40) 
og offentlighetsloven (1982:86) angikk forøvrig først og 
fremst hvilke kategorier av dokumenter innhentet fra andre 
organer enn forvaltningsorganet selv, som skulle regnes som 
interne.

I høringsnotatet diskuterer Justisdepartementet denne grensen 
noe mer, jfr Ot prp nr 4 (1981-82) s 17-18:

"Det bør overveies å få nærmere presisert hva som ligger i 
kravet om at slike dokumenter skal være bereknet for den 
interne saksforberedelse. Justisdepartementet foreslår 
her å ta inn en betemmelse om at slike dokumenter bare 
skal anses som interne når de gir uttrykk for fortrolige 
råd eller vurderinger ... Det kan her være av interesse å 

få klargjort hvilken rettslig betydning uttrykket 'den 
interne saksforberedelse' har i dag ..."

Hovedsaklig sikter uttalelsen igjen på grensen mot interne
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dokumenter innhentet fra andre organer enn forvaltningsorganet 
selv. Diskusjonen av uttrykket "den interne saksforberedelse" 
(Ot prp nr 4 (1981-82) s 19) sikter også først og fremst på 
forholdet til dokumenter innhentet utenfra, men her må det 
være på det rene at man har presisert gjeldende rett rent 
generelt :

"Offentlighetslovens § 5 nr 1 bruker i dag uttrykket 'sin 
interne saksbehandling'. Selv om dette rent språklig går 
tilbake på organet har Justisdepartementet i sin vegled- 
ningsbrosjyre om loven § 24 antatt at det må tolkes som 
administrasjonens saksforberedelse. Denne tolkningen er 
imidlertid trolig for vidtgående og stemmer heller ikke 
med forvaltningslovens § 18 annet ledd slik den nå 
lyder."

Eckhoff ( 19 82:453 ) tolker hovedregelen slik:

"Med 'interne dokumenter' siktes det for det første til 
alt det skrevne materialet (notater, utredninger og utkast 
m.v.) som et forvaltningsorgan selv utarbeider som 
grunnlag for sine avgjørelser, og selv beholder (§ 5 
forste ledd). Av det som skrives i et organ, er det altså 
bare den utgående korrespondanse og de endelige beslut
ninger (og som før nevnt journaler o.l.) undergitt offent- 
lighetsprinsippet. Og med 'utgående' menes bare det som 
går ut fra organet , f.eks. ikke det som går ut fra et 
kontor til et annet innen samme organ."

Dette reiser spørsmålet om hva som er "ett" organ, men dette 
har mindre særlig interesse i vår sammenheng. Det som har 
interesse, er at man bruker et organs kontaktflate med uten
verdenen som grense mellom interne og offentlige dokumenter. 
Bare dokumenter som passerer denne grensen (og da med de unn
tak som følger av § 5, 2. og 3.ledd), eller som har karakter 
av endelige beslutninger (ikke bare enkeltvedtak i forvalt
ningslovens forstand), er offentlige.
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Dette er forholdsvis konsekvensrikt på anvendelsen av edb.
Uten å foregripe den diskusjonen som vil komme nedenfor, vil 
man se at et typisk edb-system ofte vil opprettes for å 
understøtte et organs beslutninger. Dette gjelder f eks et 
register over pensjonspoena i trygdeadministrasjonen. Tilde
ling av pensjonspoeng kan knapt i seg selv anses som en "ende
lig beslutning” . Men elementer fra dette registeret kan kans
kje kommuniseres til andre organer, og da passere den grensen 
som etter hovedregelen ville ha gjort et dokument offentlig. 
Etter gjeldende retts mønster vil altså et edb-systems kommu
nikasjon med omverdenen spille en vesentlig rolle i kvalifi
seringen av hvorvidt elementer i systemer er offentlige eller 
interne.

I denne forbindelse bør det understrekes at både departe
ment og stortingskomité sterkt anbefalte praktisering av 
meroffentlighet i forhold til interne dokumenter.



2.4 Særregelen for journaler

Av forhistorien til offentlighetsloven går det frem at den 
opprinneliq unntok "journaler, registre og liknende fortegnel
ser" fra offentlighet. Justiskomiteen sløyfet imidlertid unn
taket med den begrunnelse at publikum og pressen burde kunne 
gjøre seg kjent med hvilke saker forvaltningen behandlet (]fr 
Frihagen 1974:119-120). Eller som det uttrykkes i høringsnota
ter sitert i Ot prp nr 4 (1981-B2) s 11:

"Begrunnelsen for å stryke unntaket var at journalen er et 
nødvendig arbeidsredskap for å finne fram til aktuelle 
saker og dermed nøkkelen til selve offentlighetsprinsip- 
p e t . "

Dette er nå kommet til uttrykk i offl § 2, 2.ledd:

"Enhver kan hos vedkommende forvaltningsorgan kreve å få 
gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter 
i en bestemt sak. Det samme gjelder journal og lignende 
register og møtekart til formannskap og fylkesutvalg."

Etter denne bestemmelsen er det helt klart at begrensningen om 
at innsyn bare skal gjelde "en bestemt sak" ikke gjelder for 
innsyn i journaler. Mer uklart kan det være hvorvidt loven 
sondrer mellom "dokument" og "journal", slik at noe som ikke 
kan være et dokument, kan være en journal. Det praktiske 
spørsmålet i gjeldende rett vil være hvorvidt en journal ført 
ved hjelp av edb er en journal i lovens forstand. Etter det 
synspunkt som er gjort gjeldende foran under pkt 2.2, må vel 
dette antas å være gjeldende rett. Spørsmålet om sondringen 
mellom "dokument" og "journal" vil knapt komme på spissen, man 
vil heller spørre om den tradisjonelle journal er erstattet av 
et edb-system. Er svaret bekreftende, vil journalen som
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utgangspunkt omfattes av of fentlighetsprinsippet.

Et problem som er streifet innledningsvis, er journaler som 
inneholder opplysninger om et dokument som er unntatt fra 
offentlighet. Som nevnt vil man her ikke kunne unnta journalen 
som sådan, men det vil kunne være nødvendig med en anonymise
ring e lign.

I vår sammenheng er det igjen selve definisjonen av "journal" 
som er av sentral interesse. Justisdepartementet har antatt 
(Ot prp nr 4 (1981-82) s 13)

"... at postliste eller andre lister eller registre over 
inn- og utgående saker må likestilles med journal i 
offentlighetsloven."

Statens rasjonaliseringsdirektorat tok opp spørsmålet i sin 
høringsuttalelse :

"Vi mener imidlertid at det kun bør være journalen som 
skal være offentlig og ikke registre som kommer i tillegg 
til journalen, dvs. avledete interne hjelperegistre. Ofte 
vil slike registre være i form av kort og slike bør det 
ikke være nødvendig å klargjøre for offentlighet. De admi
nistrative og økonomiske konsekvenser av en slik ordning 
ville bli store. Vi mener derfor at § 2 i loven bør vise 
at slike registre er unntatt fra offentlighet. Vi foreslår 
følgende formulering i § 2:

'Enhver ... sak. Det samme gjelder offentlige regist
re, arkivjournal oq arkivregistre som trer i stedet 
for journal, med unntak av avledede interne hjelpere- 
gistre, men ... 1

Dersom en slik presisering ikke fremgår av lovteksten, 
bør den fremgå av forskriftene."
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Departementet var i og for seg enig i at hjelperegister ikke 
skulle være offentlige, og valgte formuleringen "journal og 
lignende register". Departementet anså imidlertid at det ikke 
var nødvendig med egen hjemmel for å unngå at avledete interne 
hjelperegistre blir offentlige (jfr Ot prp nr 4 (1981-82) s 
13) :

"Dersom det føres journal eller hovedregister, er det dette 
som blir offentlig, ikke eventuelle hjelperegistre forvalt
ningen utarbeider til eget bruk."

Personlig finner jeg sondringen mellom "journal” og "hjelpe
register" lite ti 1 fredsti 1 lende. Statens rasjonaliseringsdi
rektorat, som har erfaring med å bistå forvaltningen i oppret
telse av arkiv o l , sikter såvidt jeg skjønner på hjelperegis
ter som inneholder andre opplysninger enn en brevjournal.
Dette kan kanskje være opplysninger om den interne saksbehand
lingen, det kan være et presedensarkiv eller lignende. Men det 
kan også inneholde nøyaktig de samme opplysningene, men sor
tert på en annen måte. Det er f eks ikke uvanlig at hovedre- 
gistret føres kronologisk, mens det føres et afabetisk hjelpe
register på avsender eller mottager, eller et systematisk 
hjelperegister på arkivnummer. Dette representerer bare en 
annen sortering av hovedregistreret, laget for å gjøre det 
lettere å finne frem til bestemte saker etter praktiske søkek- 
riterier. Det virker som om dette nettopp er et register som 
ligner en journal, og naturlig kunne falle inn under offent
lighetslovens journalbegrep - selv om dette fører til at det 
finnes mer enn en journal for de samme dokumentene.

Imidlertid er dette ikke gjeldende rett. I Ot prp nr 4 
(1981-82) s 12-13 går departementet inn for en nokså restrik
tiv tolkning, jfr i tillegg til de siterte uttalelsene:

"Det man tar sikte på å omfatte, er slike registre som 
trer i stedenfor journal i vanlig forstand. Departementet 
kan derfor slutte seg til tanken om å presisere dette i
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lovteksten."

Deretter ble uttrykket "journal og liknende register” tatt inn 
i stedet for horingsnotatets uttrykk "journal og offentlige 
registre", det uttrykk som Statens rasjonaliseringsdirektorat 
kommenterte i den siterte uttalelsen. Dette betyr at hvis det 
føres journal, er det denne som blir offentlig. Det er imid
lertid ingen plikt til å føre journal, og hvis det da finnes 
registre som ligner journalen, vil et slikt kunne bli offent
lig etter bestemmelsen. Hjelperegistre som føres i tillegg til 
en journal, blir imidlertid ikke offentlige.

Man kan imidlertid naturligvis reise spørsmå 
er "en" journal - om ikke hjelperegistre må 
av hovedjournalen, med sikte på å gi den ege 
hovedsystematikken ikke tilfører systemet.

Etter dette må det også være klart at man med "journal" tenker 
på en "brevjournal" - et register over innkomne eller utgående 
henvendelser, med referanse til dokumenter. Andre typer 
registre - f eks telefonjournaler over hvem man har hatt tele
fonisk kontakt med, passeringsregister hvor man kvitterer når 
man går ut og inn av en bygning osv - må anses unntatt.

Dette antas også av Eckhoff 1982:450, som anser det som 
klart etter lovendingen at interne hjelperegistre ikke 
skal være offentlige. Eckhoff diskuterer imidlertid først 
og fremst forholdet til presedensregistre (om dette, jfr 
også Wilhelmsen 1978). Det er denne avgrensningen som teo
rien har vært særlig opptatt av, uten at det i og for seg 
har vært særlig tvil om at disse er unntatt fra offentlig
het etter den gamle offentlighetsloven. Justiskomiteen 
anbefaler forøvrig uttrykkelig at det praktiseres merof
fentlighet i forhold til disse, jfr Innst O nr 40 
(1981-82) s 4.

let om hva som 
anses som del 
nskaper som

I seg selv er vel da begrepet "journal" nokså klart karakteri-



25

sert ved uttrykket "brevjournal". Uklarheten kommer inn i for
hold til h]elperegister som ikke inneholder vesentlige til
leggsopplysninger i forhold til en hovedjournal. Etter gjel
dene rett er disse ikke offentlige. Forarbeidene trekker i 
retning av at de er unntatt fra offentlighet - foruten de 
siterte avsnittene, ligger det også en slik forutsetning i 
Justiskomiteens kommentar til § 5 (jfr Innst 0 nr 4 (1981-82) 
s 4) om at "systematiserte saksregistre" vil være unndratt 
of fent 1ighet.

I forhold til edb-baserte journaler, blir denne tolkningen 
problematisk. En tilsvarende regel kan vanskelig her opprett
holdes. Hovedstrukturen i et edb-system vil ikke på samme måte 
som i en papirprotokol1 begrense søkemulighetene. Innførslene 
kan være kronologisk, men det vil normalt være like lett å 
søke på personnavn, arkivnummer eller andre opplysninger som 
dato. Skulle man analogisere fra en streng fortolkning av 
uttalelsene om hjelperegister, ville det føre til at det ikke 
ble tillatt å utnytte disse mulighetene. Dette virker lite 
praktisk og det er vanskelig å se noen legitim begrunnelse for 
en slik begrensning.

1 samarbeid mellom Kultur- og vitenskapsdepartementet. 
Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Riksarkivaren 
og Statens rasjonaliseringsdirektorat ble det i 1977 star
tet et prosjekt om "Statsforvaltningens arkiver". Flere 
rapporter fra prosjektet foreligger, hovedrapporten er fra 
1983. I delrapporten om edb-baserte journaler er forholdet 
til offentlighetsloven streifet (Statsforvaltningens arki
ver 1983:8 vedlegg 6:4). Det fremgår ikke annet av dette 
punktet enn at det er forutsatt at edb-baserte journaler 
er offentlige etter gjeldende rett. Imidlertid gir rappor
ten en rekke eksempler på at slike journaler vil tillate 
andre gjenfinningskriterier enn i dag.

Man kan kanskje bruke dette resonnementet til å styrke konklu
sjonen at også hjelperegistre som ikke inneholder andre opp
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lysninger enn hovedjournalen, også er offentlige - og støtte 
dette resultatet på en tolkning av tillegget "lignende regis
ter" i lovteksten. Etter gjeldende rett er det imidlertid 
vanskelig å tolke en slik ønsket utvidelse inn i loven.

I forhold til edb-baserte journaler har man derfor en noe 
uklar situasjon. I den utstrekning de erstatter organets 
postsjournal, må mari anta at de er offentlige etter gjeldende 
rett. I forhold til konvensjonelle journaler gjennomfares inn
synet ved at den som krever det, får adgang til å bla i jour
nalen eller en kopi av denne (jfr normalinstruksen for arki
varbeidet i statsforvaltningen pkt 5, 3.ledd). Det må antas at 
offentlighetslovens krav er tilfredstilt ved at en utskrift av 
den edb-baserte journalen gjøres tilgjengelig. Men hvis slik 
utskrift ikke finnes, vil det oppstå spørsmål om man får 
direkte adgang til den edb-baserte journalen. Dette vil ikke 
være mulig hvis journalen er ført slik at taushetsbelagte opp
lysninger (som ikke skal fremgå av journalen) ikke kan under 
trykkes. De fleste edb-system vil ha mulighet for en slik 
deling av opplysningene, men de er ikke alltid utnyttet. Hvis 
denne siste hindringen er passert, må man kunne slippe til 
publikum direkte. Men da vil man altså regelmessig kunne 
utnytte søkefunksjoner som vil svare til de "hjelperegistre" 
man etter gjeldende rett ikke gir publikum adgang til hvis de 
finnes i tillegg til en postjournal. Det er jo full adgang til 
å praktisere meroffentlighet i forhold til slike registre, så 
noe prinsipielt problem er det kanskje ikke.

Likevel viser denne lille diskusjonen at omlegging til edb-- 
baserte journaler vil skape en praktisk endring som aktualise
rer en fornyet diskusjon av offentlighetslovens journalbegrep, 
og sikkert også utvikling av retningslinjer for føring av sli
ke journaler. Det er nettopp et slikt arbeid som er påbegynt i 
det nevnte prosjektet om “Statsforvaltningens arkiver", og man 
bør anbefale at man i det forsatte arbeid også tar opp forhol
det til offentlighetsloven. Ved revisjon av offentlighetslo
ven, kan det kanskje være hensiktsmessig å gi adgang til å
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fastsette nærmere regler for lovens journalbegrep, altså at 
of fl § 3 også blir utvidet til å omfatte definisjon av begre
pet "journal".

Det bar kanskje legges til at det jo også kan tenkes andre 
registre i et forvaltningsorgan som det ville være aktuelt å 
vurdere i forhold til journal-begrepet. Et eksempel kan være 
presedensarkivet i Trygderetten, hvor man har sortert enkle 
henvisninger til kjennelser inn i et register som stort sett 
følger folketrygdlovens systematikk. Hver kjennelse er even
tuelt karakterisert med et stikkord. Det finnes ingen taus- 
hetsbelagte opplysninger i registeret - selve kjennelsen opp
bevares separat (forøvrig i anonymisert form). Her har man et 
register som inneholder opplysninger som ikke er forskjellig 
fra de man vil kunne finne i en brevjournal, men hvor registe
ret tjener en annen funksjon. Også dette register kan anses 
som en "nøkkel" for publikum til interessante dokumenter. Man 
ville kanskje kalle dette et "presedensarkiv", som vanligvis 
diskuteres under unntaket for interne dokumenter. Men det 
skjer gjerne under en forutsetning av at arkivet inneholder en 
nærmere beskrivelse av presedensen, f eks gjenpart av vedta
ket. Det er igjen vanskelig å se at det skulle være ønskelig å 
forskjellsbehandle et slikt enkelt register fra en postjournal
- men jeg anser å lese en slik klar forutsetning i forarbeide
ne, og vil ikke her argumentere for en annen forståelse av 
gjeldende rett.

Eksempelet er hentet fra Bing 1982:47-92 (jfr også disku
sjonen s 37-38), hvor registeret er beskrevet i detalj.
Det bør nevnes at Trygderetten praktiserer meroffentlighet 
i forhold til registeret, slik at spørsmålet i forhold til 
eksempelet bare har prinsipiell interesse.
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Offentlighetsloven bruker hyppig uttrykket "opplysning", jfr f 
eks sentrale bestemmelser som §§ 5a og 6, 1.ledd nr 1. Noen 
definisjon av uttrykket "opplysning" finner man ikke i loven.
I beslektede lover finner man heller ikke egentlig noen slik 
definisjon, jfr f eks prl § 1, 2.ledd hvor "opplysninger" 
presiseres som "opplysninger og vurderinger", men hvor defi
nisjonen er rettet mot å bestemme hvilke typer av opplysninger 
som skal kvalifiseres som personlige. Man ser imidlertid at 
denne definisjonen kan åpne for en sondring mellom "opplys
ninger" og "vurderinger" - som vi skal vende tilbake til i 
diskusjonen av forholdet mellom personregisterloven og for
valtningsloven .

En vanlig språklig forståelse av "opplysning" inneholder fak
tisk to elementer. For det fetrste anser man at opplysning har 
et innhold . Dette er nok hovedbetydningen slik uttrykket 
brukes i offentlighetsloven. En opplysning er typisk informa
sjon hentet fra teksten i et dokument. Imidlertid har uttryk
ket også en mer formel1 side: En opplysning identifiseres 
gjerne med et bestemt ord, et bestemt avsnitt eller en annen 
formell del av en tekst eller et dokument. Også denne betyd
ningen finner man i offentlighetsloven - se særlig § 5a.
2 . ledd hvor det forutsettes at et dokument som inneholder opp
lysninger undergitt taushetsplikt forøvrig er offentlig "når 
disse delene ikke gir ..." (min uthevning).

Det bor straks understrekes at uttrykket "opplysning" svnes å 
fungere uproblematisk i forhold til en tradisjonell situasjon. 
Det er sannsynligvis særlig når man bringer edb-systemer inn i 
bildet, at det blir interessant å se nærmere på uttrykket. På 
det nåværende stadium i utredningen, må det være tilstrekkelig 
å påpeke to ting.

2.5 "Opplysning"
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For det første er en opplysning noe som først og fremst refe
rerer seg til forståelsen av et dokument, men med en klar 
forutsetning om at det også betyr den delen av dokumentet 
det er naturlig å si at representerer denne forståelsen. Sam
menhengen vil vise hvilken av disse aspektene det er naturlig 
å legge vekt på.

For det andre er det ingen gitt enhet for å telle opplysning
er. Foran er det gjort rede for at dokumentbegrepet refererer 
til et fysisk begrep - det som fysisk fremstår som en enhet, 
er ett dokument. Det finnes nok modifikasjoner, som at et brev 
over flere fysiske sider, på grunn av den innholdsmessige sam
menhengen anses som ett dokument. Men selv en kjerne av fysisk 
referanse mangler i begrepet "opplysning" - av og til kan det 
være et enkelt tall eller ord man karakteriserer som "opplys
ning", av og til et avsnitt i et dokument, av og til lengre 
avsnitt (f eks en sammenhengende vurdering av en klients hjem
mesituasjon i en sosialrapport, som man kan si er "opplysning
en om vedkommendes hjemmesituasjon" uten at dette faller una
turlig) .

Dette betyr at "opplysning" rettsteknisk er et vanskeligere 
begrep å hanskes med enn "dokument" - uten at det har hindret 
bruken av dette uttrykket i en lang rekke lover, deriblant 
offentlighetsloven selv. Som man vil se av det følgende, vil 
dette uttrykket også stå sentralt i forbindelse med de end
ringsforslag som fremmes i denne utredningen.

1 offentlighetsloven finnes det særlig tre kategorier av opp
lysninger som har interesse.

For det første har man opplysninger "som er undergitt taus
hetsplikt i lov eller i medhold av lov er unntatt fra offent
lighet" .

Den viktigste kategorien her vil være personlige opplysninger
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etter fvl § 13 (jfr ora denne definisjonen nedenfor under pkt 
3.1.2). Bestemmelsen representerer balanseringen av almenhe- 
tens interesse i offentlighet og den enkeltes interesse i per
sonvern. Konsekvensen av at man finner en slik opplysning, vil 
være at den del av dokumentet som inneholder opplysningen, 
blir unntatt fra offentlighet. Bestemmelsen forer altså til en 
plikt til a bearbeide dokumentet, f eks gjøre utdrag av det 
(sml offl § 8).

Etter offl § 6 opereres det med ytterligere to kategorier 
opplysninger. For det farste slike opplysninger som

"... om de ble kjent, kan skade rikets sikkerhet, landets 
forsvar eller forholdet til fremmede makter eller inter
nasjonale organisasjoner", offl § 6, l.ledd nr 1.

Dernest ” (a)nmeldelse, rapport og annet dokument om lovovert
redelse", offl § 6, l.ledd nr 5. Formelt er dette en beskri
velse av dokumenter, ikke en kategori opplysning. Men det er 
vanskelig å tolke bestemmelsen på annen måte enn at kvalifise
ringen av hvorvidt det er et "dokument om lovovertredelse" må 
bygqe på en tolkning av innholdet i dokumentet. Dokumentkate- 
gorien kvalifiseres av dokumentets innhold - ikke av type 
dokument. Det er i offentlighetsloven ikke nadvendig å skille 
mellom "dokument som inneholder opplysninger om" og "dokument 
om" noe nærmere spesifisert - i begge tilfeller vil i større 
eller mindre grad innhold være med på å definere dokurrentkate- 
gori (sml diskusjonen av journal-begrepet). I vår sammenheng 
synes det hensiktsmessig å anse offl § 6, l.ledd nr 5 som en 
type opplysninger.

Disse to kategoriene med opplysninger vil normalt også være 
opplysninger "undergitt taushetsplikt" etter offl § 5a. Det 
er likevel ingen dobbeltregulering - ettersom konsekvensene av 
de to bestemmelsene er forskjellig. Etter offl § 5a blir 
dokumentet untatt fra offentlighet bare for så vidt det inne
holder taushetsbelagte opplysninger, mens aet etter offl § 6
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i sin helhet kan unnta» fra offentlighet.
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Reglene for hvordan den enkelte skal gis innsyn, bestemmes 
etter § 8. Her er det to hovedelementer som særlig har inte
resse i sammenheng med denne utredningen.

Det første elementet er allerede implisert av diskusjonen 
ovenfor. Enheten for innsyn bestemmes av de to begrepene "do
kument" og "opplysninq". Normalt gjelder innsynet ett eller 
flere dokumenter. Men hvis dokumentet inneholder en taushets
belagt opplysning, får man bare innsyn i de øvrige delene av 
dokumentet, offl § 8, 2.ledd. Dette betyr i prinsippet at den 
minste "innsynsenheten" i offentlighetsloven er "opplysning" 
snarere enn dokument.

Det andre elementet er måten innsynet skal gis på. Offl § 8,
1. og 3 . ledd bestemmer:

"Forvaltningsorganet bestemmer ut fra hensynet til fors
varlig saksbehandling hvorledes et dokument skal gjøres 
kjent for den som har begjært innsyn, og skal i rimelig 
utstrekning etter anmodning gi avskrift, utskrift eller 
kopi av dokumentet.

Avskrifter, utskrift og kopier skal i rimelig utstrekning 
gis vederlagsfritt. Kongen kan likevel gi forskrifter om 
betaling for avskrift, utskrifter eller kopier. Kongen kan 
også gi forskrift om betaling for dokument som gjøres 
tilgjengelig i maskinlesbar form."

I denne sammenheng er det tilstrekkelig å fremheve at denne 
reguleringen gjør det til et hensiktsmessighetsspørsmål hvor
dan forvaltnincrsorganet ønsker å gjøre dokumentet (eller de 
aktuelle delene av det) tilgjengelig. Man er forpliktet til å

2.6 Hvordan innsyn gis
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gi innsyn, men bare etter anmodning, og i rimeliq utstrekning 
forpliktet til å gjøre eksemplar av dokumentet tilgjengelig. 
Likevel kan det vel være grunn til å påpeke at hvis dokumentet 
ikke i sin helhet er offentlig, vil det normalt kreve en viss 
bearbeidelse (f eks kopiering og fraklipping av de aktuelle 
avsnitt) å oppfylle den primære forpliktelsen til å gi innsyn.
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Etter denne gjennomgangen kan man nokså grovt angi området for 
innsyn etter offentlighetsloven.

(1) Innsynet retter seg mot dokumenter og brevjournaler , 
offl § 2. Med dette siktes det først og fremst til 
fysiske papirdokumenter og -protokoller, men prinsip
pene synes å skulle anvendes også på datamaskinbaserte 
systemer i den utstrekning disse erstatter konvensjo
nelle løsninger.

(2) Interne dokumenter er unntatt,jfr offl § 5, dvs at 
det er dokumenter som passerer grensene for et for- 
valtningorgans kontaktflater med utenverdenen, og 
endelige beslutninger, som er offentlige.

(3) De delene av et dokument eller en journal som represe- 
senterer opplysninger undergitt taushetsplikt, er 
unntatt fra offentlighet - men resten av journalen 
eller dokumentet er som hovedregel offentlig, offl §
5 a .

(4) Et dokument som inneholder opplysninger som kan skade 
rikets sikkerhet, er i sin helhet unntatt, offl § 6,
1.ledd nr 1.

Man kan også angi området for offentlighet skjematisk i form 
av en grafisk fremstilling som nedenfor i fig 1.

2.7 Oppsummering



fig 1 - Området for innsyn etter offentlighets 
loven

Enhvers innsyn i dokumenter i en bestemt sak

interne dokunenter

✓y  offentlige 

' dokuBenter

v  gjenstand

V s  for
«eroffentliqhet



36

Naturligvis er oppsummer i ngen asm fremstillingen forøvrig i 
dette avnsittet svært forenklet i forhold til en adekvat 
diskusjon av of fentlighetsprinsippet. Imidlertid er formålet 
med dette avsnittet begrenset til å fokusere på de elementer i 
gjeldende rett som vil ha særlig interesse i forbindelse med 
en utredning av tilpasningen til edb-systemer. Enkelte andre 
prinsipper - særlig spørsmålet om når offentlighet inntrer 
og kravet til at innsynsretten skal være knyttet til en bes- 
temt sak, vil tas opp senere.
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3. Innsyn etter visse andre lover

3.1 Forvaltningsloven

3.1.1 Hovedregelen

Hovedregelen om innsyn etter forvaltningsloven finner man i 
fvl § 18:

"En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens doku
menter for så vidt ikke annet følger av reglene i denne 
paragraf eller § 19. Dette gjelder også etter at det er 
truffet vedtak i saken."

Hovedregelen bygges opp ved hjelp av dokumentbegrepet, som man 
må anta har samme innhold i både forvaltnings- og offentlig
hetsloven (jfr f eks Eckhoff 1982:477 og Ot prp nr 4 
(1981-82), som redegjør for at endringene i offentlighetsloven 
av 1982 dels tok sikte på å skipe større koordinering med for
valtningsloven) . Dette har bl a den konsekvens at det som 
foran er sagt om innsyn i edb-systemer etter offentlighetslo
ven, også må gjelde for innsyn etter forvaltningsloven. Dette 
må også gjelde i den utstrekning forvaltningsloven baserer seg 
på grunnbegrepet "opplysning" (f eks i forhold til interne 
dokumenter) snarere enn "dokument" - det er fremdeles bare 
opplysninger i dokumenter man har innsyn i, og dokumentbegre
pet skaper derfor rammen om innsynsretten.

Den viktigste forskjellen til offentlighetsloven ligger i kra
vet om at den som krever innsyn må være part i forhold til 
den saken som det kreves innsyn i, dvs den som avgjørelsen 
retter seg mot eller saken direkte gjelder, jfr fvl § 2, 
l.ledd litra e. Taushetspliktreglene i loven gjelder ikke i 
forhold til en part, sml fvl § 13a nr 1.
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Det er gjort et unntak for innsyn i "interne dokumenter“ . 
Etter lovendringen i offentlighetsloven av 1982, er det nå 
gjennomført en parallellitet i bestemmelsene, som gjør at man 
må anta at grensen mellom offentlige og interne dokumenter 
trekkes på samme måte etter de to lovene (jfr Ot prp nr 4 
(1981-82) s 17) .

3.1.2 Unntak for "visse slags opplysninger"

Det er videre gjort unntak for adgang til "visse slags opplys
ninger", jfr fvl § 19. Denne bestemmelsen er delt i to, den 
første gjelder opplysninger som parten ikke har krav på å gjø
re seg kjent med, og omfatter opplysninger 1 tre kategorier:

(1) opplysninger av betydning for rikets sikkerhet mv
(2) opplysninger om "forretningshemmeligheter"
(3) opplysninger som det på grunn av partens helse eller 

forhold til personer som står ham nær, det anses util- 
rådelig at han får kjennskap til.

For den siste kategorien av opplysninger gjelder den særregel 
at opplysningene på anmodning kan gjøres kjent for en repre
sentant for parten når ikke særlige grunner taler imot det.

Den andre delen av bestemmelsen gjelder situasjoner hvor det 
ikke er av vesentlig betydning for en part å gjøre seg kjent 
med opplysningene, og omfatter to kategorier:

(1) en annen persons helseforhold
(2) andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles 

videre.

Man ser altså a* f eks taushetsplikten som knytter seg til 
personlige opplysninger, ikke er til hinder for at en part
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eller partens representant får tilgang til opplysningene, jfr 
den uttrykkelige regelen i fvl § 13b, l.ledd nr 1.

Det kan ha interesse å peke på at forvaltningsloven også bru
ker uttrykket "forhold" - uten at dette synes å innebære noen 
sondring mellom "forhold" og "opplysninger". Jfr særlig fvl 
§ 13, som skaper taushetsplikt for "personlige forhold" og 
forretningshemmeligheter. I fvl § 13, 2.ledd defineres "per
sonlige forhold":

"Som personlige forhold reknes ikke fødested, fødselsdato 
og personnummer, statsborger forhold, sivilstand, yrke, 
bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper 
et klientforhold e.l. som må anses som personlig."

Av ordlyden går det frem at man regner "forhold" som synonymt 
med "opplysning", og det er vel i og for seg ubegrunnet å ope
rere med to forskjellige uttrykk i loven.

I forhold til unntaket om opplysninger, er det altså ikke full 
parallellitet mellom forvaltnings- og of fentlighetslov. Etter 
offl § 5a er alle opplysninger undergitt taushetsplikt und- 
ratt fra offentlighet, og etter offl § 6, l.ledd nr 1 gjelder 
dette også dokumenter som inneholder opplysninger angående 
rikets sikkerhet. Når det gjelder forretningshemmeligheter og 
opplysninger angående rikets sikkerhet, er partsinnsikten også 
begrenset etter forvaltningsloven. Det er imidlertid den fors
kjell at mens konsekvensen etter offentlighetsloven av at et 
dokument inneholder opplysninger om rikets sikkerhet eller 
anmeldelser, er at dokumentet som helhet blir unndratt offent
lighet, vil konsekvensen etter forvaltningsloven være at de 
aktuelle delene av dokumentet unndras innsikt.

For opplysninger om rikets sikkerhet er det en nyansefors- 
kjell mellom lovenes formuleringer - offentlighetsloven 
begrenser bare innsikt hvis opplysningene, "om de ble 
kjent, ville kunne skade" rikets sikkerhet. Denne kvalifi-
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ser ingen mangler i forvaltningsloven, og etter ordlyden 
synes derfor offentlighetslovens unntak å være noe mer 
begrenset enn forvaltningslovens. Likevel er det vel grunn 
til a anta at det er den samme gruppen med opplysninger 
som er omfattet.

Når det gjelder personlige opplysninger (i forvaltningslovens 
forstand), går imidlertid partsinnsikten lenger enn offentlig
hetslovens innsikt. Man får her også innsikt i en annens per
sonlige opplysninger undergitt taushetsplikt med mindre det 
gjelder dennes helseforhold - i det siste tilfelle må det ha 
"vesentlig betvdning" for parten om innsikt skal gis.

Det kan konstrueres konflikt mellom innsynsrett etter 
offentlighetsloven og fvl § 19, 1 .ledd litra c - hvis en 
person krever tilgang på et dokument med slike "uheldige 
opplysninger" om seg selv i et tilfelle hvor vedkommende 
ikke er part, eller - om vedkommende er part - uttrykkelig 
begrunner kravet i offentlighetslovens regel, er opplys
ningen i forhold til ham ikke undergitt taushetsplikt, og 
unntaket i forvaltningsloven kommer ikke direkte til 
anvendelse. Offentlighetsloven bør vel her tolkes inn
skrenkende, for at ikke unntaksbestemmelsen i fvl § 19,
1.ledd litra c rett og slett skal kunne omgås ved påbero- 
pelse av offentlighetsloven. Hvis altså den som krever 
innsyn i en sak har stilling som part i saken etter for
valtningsloven, så kan unntaket påberopes. Sml også Eck- 
hoff 1982:488.

3.1.3 Utvidelse for faktiske opplysninger

Offentlighetsloven bruker opplysningsbegrepet bare for å gjøire 
unntak fra retten til innsyn i ellers offentlige dokumenter. 
Forvaltningsloven bruker imidlertid begrepet også for å åpne 
innsyn i interne dokumenter. Dette gjøres i fvl § 18, 3.ledd:
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"Selv om dokumentet er unntatt etter reglene i annet ledd, 
har parten rett til å gjøre seg kjent med de deler av det 
som inneholder faktiske opplysninger eller sammendrag 
eller annen bearbeidelse av faktum. Detter gjelder likevel 
ikke faktiske opplysninger uten betydning for avgjørelsen, 
og heller ikke når opplysningene eller bearbeidelsen fin
nes i et annet dokument som parten har adgang til."

Dette unntaket begrunnes slik i Innst O II (1966-67) s 9:

"Regelen blir da at myndighetene i almindelighet ikke kan 
bygge på faktiske opplysninger som partene ikke kan gjøre 
sig kjent m e d ."

Her innføres altså uttrykket "faktiske opplysninger". Med utt
rykket har man tatt sikte på å skille mellom på den ene siden 
vurderinger, hensiktsmessighetsbetraktninger, politiske over
veielser, juridiske resonnmeneter osv som nok kan være bygget 
på fakta, men likevel representerer en eller annen vurdering- 
smessig bearbeidelse av dem, og på den annen side de faktiske 
omstendighetene selv. Om begrepet heter det f eks i Ot prp nr
3 (1976-77) s 79:

"Begrepet 'faktiske opplysninger' ... er meget omfatten
de. Ikke bare har parten rett til å gjore seg kjent med 
spesifikke og presise faktiske opplysninger, som f.eks. 
arealoppgaver, men også med opplysninger som i høy grad 
bygger på vurderinger. I en konsesjonssak vil parten 
f.eks. ha rett til å gjøre seg kjent med opplysninger om 
bonitet, rentabilitet og drivverdighet ... I en sak som 
angår forretningsforhold, vil parten ha rett til å se an
slag for gevinst og tap og de beregninger og forutsetning
er dette bygger på. I sak om erstatning for ulykke, f.eks. 
naturskade, kan parten kreve å få se utredninger om årsa
ken til ulykken, selv om disse kan være skjønnsmessige og 
lite eksakte."
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Eckhoff (1982:483) supplerer med hensyn til grensen mellom 
faktiske og andre opplysninger:

"At det i en beskrivelse er brukt vurderingspregete karak
teristikker - som f.eks. at en person er 'drikkfeldig' 
eller at et hus eller en bil er 'dårlig vedlikeholdt' - 
utelukker ikke at den kan anses som en faktisk opplysning. 
Men her står man overfor vanskelige grensespørsmål, for 
rettslige vurderinger og subsumsjoner må antas å falle 
utenfor. Uttalelse om at en handling var uaktsom, eller et 
skjønn uforsvarlig, kan f.eks. ikke anses som faktiske 
opplysninger."

Frihagen (II 1977:138-14 0) gir en rekke instruktive eksempler 
på grensetrekningen, f eks

"Opplysninger i en sosialarbeiders innstilling til barne
vernsnemda om at barna var dårlig kledt må vel likeledes 
være en faktisk opplysning og muligens også at moren var 
'sjusket' oq 'virket trett', men vel neppe at eldste dat
ter hadde 'et utfordrende og uanstendig antrekk1?"

Det må uten videre være klart at sondringen både er prinsi
pielt og praktisk vanskelig å trekke - naturlig språk er byg
get opp av ord som anvendes på grunnlag av vurderinger. Jo mer 
generelle og vage de uttrykk som brukes for å beskrive virke
ligheten er, desto mer fjerner man seg fra en representasjon 
av "faktiske opplysninger". Dette er likevel et velkjent prob
lem som ikke fører til noen grunnleggende innvending mot bruk 
av en kategori som "faktiske opplysninger" - den bare underst
reker at hva som er en "faktisk opplysning" i seg selv kan 
være et vanskelig vurderingstema.

Når man har bestemt kategorien "faktiske opplysninger", skal 
denne igjen deles i to. De faktiske opplysninger "uten betyd
ning for avgjørelsen" kan man likevel ikke kreve innsyn i. Det



er klart at dette igjen kan være en vanskelig - og også kont
roversiell - vurdering. Eckhoff (1982:484) peker på at i tid
ligere stadier av saken, vil det være usikkert hva som til 
syvende og sist vil bli lagt vekt på, og at man derfor må tol
ke bestemmelsen slik at bare det som ikke kan få betydning, 
er unntatt fra innsikt .

Slik bestemmelsen er formulert, må utgangspunktet være at inn
sikten i utgangspunktet omfatter alle faktiske opplysninger. 
Hvis det offentlige organet selv har samlet inn opplysningene, 
må hovedregelen være at disse anses som relevante eller mulig
vis relevante i forhold til avgjørelsen. Anderledes kan det 
stille seg i forhold til opplysninger som uoppfordret er kom
met frem gjennom korrespondanse eller lignende.

Innsynet i interne dokumenter i forhold til faktiske opplys
ninger gjelder ikke hvis de samme opplysningene fremgår av 
offentlige dokumenter.

Undertiden kan det ha betydning for en part å få innsikt i 
andre saker. En slik rett kan imidlertid ikke bygges på 
forvaltningsloven, men - etter omstendighetene - på 
of fentlighetsloven.

Man bor nevne at trygderettsloven (av 16.12.1966) har en 
innsynsrettsbestemmeIse som korresponderer med den gamle 
bestemmelsen i forvaltningsloven. Imidlertid er unntaket 
for faktiske opplysninger her supplert av et tilsvarende 
unntak for "opplysninger om tidligere praksis og lovanven
delse". Denne bestemmelsen er diskutert noe nærmere i Bing 
1982 : 31-34 .

4 3
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I utgangspunktet er det samme "hensiktsmesslghetshensyn" giort 
gjeldende i forhold til partsinnsikten som den innsikt den 
enkelte har etter offentlighetsloven. Det er forvaltningsorga
nets hensyn til "forsvarlig saksbehandling" som her bestemmer 
hvordan dokumentet skal gjores tilgjengelig.

Imidlertid har her parten krav etter anmoding på å gis "av
skrift eller utskrift", og hvis dokumentet ikke i sin helhet 
er offentlig

"... kan opplysningene gis ... ved utdrag av det dersom
forvaltningsorganet finner det hensiktsmessig."

Formuleringen kan synes å implisere at forvaltningsorganet 
også kan la være å gi et utdrag. Det må i så fall være en 
frihet som går på betydningen av uttrykket "utdrag". Det er på 
det rene at fvl § 20 gir en ubetinget rett til å få kopi av 
dokumentet (sml f eks Eckhoff 1982:480). Det er også på det 
rene at de enkelte opplysninger er unntatt fra partsinnsikt, 
eventuelt er det bare enkelte opplysninger i dokumentet parten 
har innsyn i. Konsekvensen må da bli at forvaltningsorganet 
må foreta den nødvendige bearbeidelsen for kopiering eller 
avskrift. En slik forkortelse av dokumentet synes det naturlig 
å kalle et utdrag - uansett om det er et dokument hvor fortro
lige opplysninger er skåret bort, eller et internt dokument 
hvor faktiske opplysninger er trukket ut.

Bestemmelsen i § 20, 3.ledd må derfor naturlig forstås slik 
at hvis parten bare har krav på å se deler av et dokument, og 
taushetspliktsbestemmelser ikke er til hinder for en annen 
losning, kan organet velge mellom å praktisere meroffen .ighst 
eller gjore et utdrag. Der hvor imidlertid taushetspliktbes- 
temmelser hindrer organet å gjore dokumentet tilgjengelig i 
sin helhet, er organet også forpliktet til 5 gjore et 
utdrag, noe som følger av hovedregelen i § 20, 2.ledd.

3.1.4 Hvordan innsynsretten skal gjennomføres



3.1.5 Oppsummering

Etter dette kan forvaltningslovens regel om innsynsrett kort 
oppsummeres. Loven gir en part innsyn i dokumenter, med unntak 
av interne dokumenter. I offentlige dokumenter er det gjort 
unntak for opplysninger om rikets sikkerhet og forretningshem
meligheter, mens personlige opplysninger som hovedregel er 
tilgjengelige. I interne dokumenter er det som hovedregel gitt 
innsyn i faktiske opplysninger.

Reguleringen bygger på de samme hovedbegreper som offentlig
hetsloven - dokument og opplysning. Grensen mellom offentlige 
og interne dokumenter antas trukket på samme måte som i hen
hold til offentlighetsloven.

Når det gjelder kategorier av opplysninger, bruker de to love
ne også de samme inndelingene. Dette gjelder særlig opplys
ninger om rikets sikkerhet og forretningshemmeligheter, som er 
holdt utenfor innsynsretten etter begge lovene.

Når det gjelder personlige opplysninger, er utgangspunktet 
likt for begge lovene - dvs at definisjonen i fvl § 13,
2.ledd blir lagt til grunn. Imidlertid skjer det en videre 
oppdeling som er noe forskjellig. Etter offentlighetsloven 
brukes bare særkategorien "lovovertredelser" (offl § 6,
1.ledd nr 5), mens forvaltningsloven har "helseforhold" (fvl 
§ 19, 2 . ledd litra a) og "uheldige egenopplysninger" (fvl §
19, l.ledd litra c). Noen særlige problemer i forholdet mellom 
disse to lovene synes ikke å oppstå på grunn av denne videre 
inndelingen.

(1) Innsynet retter seg mot dokumenter , fvl § 18.
(2) Interne dokumenter er unntatt,jfr fvl § 18, 2.ledd.
(3) De delene av et dokument som represesenterer visse 

slags opplysninger, er unntatt fra offentlighet - men 
resten av journalen eller dokumentet er som hovedregel
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offentlig, fvl § 20, 3.ledd.

Ogsa etter forvaltningsloven er som utgangspunkt dokumentet 
enheten for innsyn, men på grunn av særreguleringen om unntak 
for bestemte kategorier av opplysninger, vil prinsipielt også 
her "opplysning" være den minste innsynsenheten - og i praksis 
også viktigere enn i offentlighetsloven.

Skjematisk kan området for partsinnsyn etter forvaltningsloven 
fremstilles grafisk som nedenfor i fig 2:



4

Fig 2 - Området for innsyn etter forvaltnings
loven

En parts innsyn i sakens dokumenter

gj#n»!*nd for

ikke gjenstand for 

partsi nnsyn
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3.2 Personregisterloven

3.2.1 Hovedregelen

Etter prl § 7 har enhver

"... rett til å få opplyst hvilke opplysninger om dem selv 
som lagres eller bearbeides ved elektroniske 
hj elpemidler.“

Denne innsynsretten kan gjøres gjeldende av enhver (antagelig 
også av juridiske personer), og objektet for innsyn er "opp
lysninger om" en selv, dvs personopplysninger knyttet til den 
som krever innsyn. Hva som kvalifiseres som personopplysning
er, fremgår av prl § 1, 2.ledd.

"Personopplysning" betyr imidlertid noe litt forskjellig i 
forhold til personregisterloven på den ene siden, og i 
forhold til offent1ighets- og forvaltningsloven på den 
andre siden. I de to siste lovene er det inntatt en legal- 
definisjon i fvl § 13, 2.ledd som bl a skjærer ut visse 
identifikasjonsopplysninger, f eks fødselsnummeret (fød
selsdato med personummer). Dette er imidlertid ganske sik
kert en personopplysning etter personreqister loven - jfr 
prl § 11, 1 . ledd sammenlignet med 2. ledd n_ 4 hvor dei 
fremgår at personnummer anses som en type personopplys- 
ni ng .

Til tross for den generelle formulerinaen, qjelder ikke i 
synsretten enhver personlig opplysninq behandlet ved edb. >v 
prl § 1, sammenholdt med ordlyden i andre deler av § 7 (jTr 
f eks 2. ledd) fremgår det i r.nsysretten etter fyrste ledd er 
begrenset til opplysninger uom inngår i et "personregister".
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Hva som skal regnes som et personregister, er igjen definert i 
prl § 1, 2.ledd, 2.pkt:

"Med personregistre er ment registre, fortegnelser m.m.
der personopplysninger er lagret systematisk slik at opp
lysninger om den enkelte person kan finnes igjen."

Kort kan man si at denne definisjonen bygger på et gjenfin- 
ningskriterium. Det er ikke en ukomplisert definisjon - jfr f 
eks den komparative diskusjonen hos Bing 1979, hvor flere 
avgrensningsproblemer er diskutert. I vår sammenheng er det 
imidlertid av starst interesse å fastslå at ikke enhver lag
ring av personopplysninger er lagring i et personregister , 
og at også en lagring i datamaskinbaserte systemer må kvalifi
seres som lagring i et personregister for at prl § 7 skal gi
rett til innsyn. Imidlertid kan det argumenteres for at opply
sninger i datamaskinbaserte systemer vanligvis må anses som 
lagret i registre ettersom gjenfinningskriteriet vanligvis vil 
være oppfylt i slike systemer.

Etter hovedregelen kan altså enhver få innsyn i edb-systemer 
for så vidt gjelder opplysninger om en selv. I vår sammenheng 
er vi særlig interessert i å se denne regelen i forhold til 
regelen i offentlighets- og forvaltningsloven. Vi ser da at 
det etter personregisterloven ikke stilles spørsmål om hvor
vidt opplysningen inngår i et internt system. Skillet mellom 
"interne" og offentlige systemer er ikke relevant for hovedre
gelen etter personregisterloven - noe som for så vidt er kon
sekvent, ettersom dokumentbegrepet utelukker innsyn i opplys
ninger i edb-systemer etter gjeldende rett (med visse modifi
kasjoner, jfr ovenfor under pkt 2.2).

Etter hovedregelen er det gjort et generelt unntak for en bes
temt type personopplysninger - jfr prl § 7, l.ledd, 3.pkt:

"Innsynsretten gjelder heller ikke opplysninger som det må 
anses utilrådelig at vedkommende får kjennskap til, av
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hensyn til deres helse eller forholdet til personer som 
står dem nær."

Dette unntaket svarer til unntaket i fvl § 19, 1.ledd litra 
c. Det er imidlertid en forskjell mellom bestemmelsene - etter 
personregisterloven har man ikke den "sikkerhetsventil" at 
slike opplysninger på anmodning skal gjøres kjent for en rep
resentant for den opplysningene angår. Mangelen på en slik 
mulighet kan kanskje begrunnes med at behovet for en rettsik- 
kerhetsgaranti er sterkere der hvor man har en partstilling i 
forhold til forvaltningen enn der hvor man mer generelt gjør 
en innsynsrett gjeldende.

3.2.2 Pr 1 § 7, 2.ledd

Innen offentlig forvaltning skjer det dessuten i prl § 7,
2.ledd en utvidelse av innsynsretten til andre registre enn de 
hvor opplysninger "lagres eller bearbeides ved elektroniske 
hjelpemidler", dvs til alle andre registre. Dette vil da være 
samlinger av dokumenter som er organisert på en slik måte at 
de oppfyller gjenfinningsknteriet i prl § 1, og som derfor 
er personregistre i lovens forstand. I slike registre har man 
et innsyn i de deler av dokumentene som representerer opplys
ninger om en selv.

Når man vurderer om det er et register, ser man ikke på om 
det inneholder offentlige eller interne dokumenter. Dette 
er en karakteristikk som går på det enkelte dokument, ikke 
på registeret som sådant. Det er altså ikke noe i veien 
for at et personregister inneholder både offentlige og 
interne dokumenter - f eks et arkiv sortert på navn, som 
inneholder både gjenparter av brev og beslutninger, og 
saksbehandlernes notater i forbindelse med saksbehandling
en .
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For så vidt det gjelder offentlige dokumenter, vil det skje en 
viss utvidelse. Utvidelsen er først og fremst at kravet om 
innsyn ikke behøver være knyttet til en bestemt sak. Med dette 
unntaket, som slett ikke er uvesentlig, får den enkelte ikke 
større rett enn den vedkommende allerede har etter offentlig
hetsloven. Riktignok vil personlige opplysninger vanligvis 
være undergitt taushetsplikt, men ikke slike opplysninger som 
angår den som krever innsyn.

I forhold til interne dokumenter ville personregisterloven 
kunne ha gitt større innsynsrett. Her ville innsynet kunne ha 
vært et nytt unntak lignende det som gjelder for "faktiske 
opplysninger" etter forvaltningsloven - dvs de delene av doku
mentet som inneholder de personlige opplysningene. Denne utvi
delsen blir imidlertid begrenset ved henvisningen i prl § 7,
2.ledd til fvl §18:

"Den registerte kan likevel ikke kreve å få se dokumenter 
som reknes som interne etter forvaltningslovens § 18."

Helt lett er det ikke å tolke denne bestemmelsen, ettersom 
personregisterloven forøvrig ikke bruker begrepet "dokument". 
Man ville aldri etter personregisterloven kunne kreve å få se 
"dokumenter", bare "opplysninger", dvs de delene av et doku
ment som inneholdt personlige opplysninger om en selv. Og 
forarbeidene er heller ikke helt klare på dette punktet, jfr 
Ot prp nr 2 (1977-78) s 75:

"Det gjøres likevel unntak fra innsynsretten for interne 
dokumenter. For opplysninger som er lagret eller bearbei
det ved bruk av EDB, er det ikke foreslått tilsvarende 
unntak, se første ledd. Selve de opplysningene som er 
registrert ved hjelp av EDB, vil den registrerte derfor ha 
krav på å se, uansett om man ville komme til at de kan 
holdes tilbake etter forvaltningslovens § 18. For opplys
ninger som ikke selv er registrert ved EDB, men som det er 
henvist til fra det EDB-registerte, gjelder imidlertid
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begrensningen i innsynsretten for interne dokumenter."

Datatilsynet har imidlertid tolket henvisningen fra prl § 7 
til fvl § 18 slik at den også omfatter unntaket i § 18 for 
faktiske opplysninger. Det gär f eks frem av den informa
sjonsbrosjyren Datatilsynet- har utgitt om innsynsretten, hvor 
det heter:

"I manuelle registre har du ikke krav på å få se dokumen
ter som er utarbeidet til internt bruk. Men de beskriven
de, faktiske opplysningene som står der, vil du ha krav 
på."

Det samme fremgår av forskriftenes § 1-5, 4.ledd hvor man har 
modellert en bestemmelse som svarer til den i prl § 7, 2.ledd 
for personalregistre i der. private sektor:

"Selv om dokumentet er unntatt etter annet eller tredje 
ledd" - som svarer til unntaket for interne dokumenter i 
fvl § 18 - "bør vedkommende ha rett til å gjøre seg kjent 
med de deler av dokumentet son. inneholder faktiske opplys
ninger eller sammendrag eller annen bearbeidelse av fak
tum. "

For at prl § 7 og henvisningen til fvl § 18 skal få meninq, 
innebærer denne tolkningen at man anser begrepet "personopp
lysning" å omfatte to grupper personlige opplysninger - de 
"faktiske personopplysningene" og de "vurderende personopplys
ningene" - en sondring som man for så vidt har en viss støtte 
for i prl § 1 som definerer "personopplysninger" som "opplys
ninger og vurderinger". Sondringen er ikke nærmere omtalt i 
forarbeidene til personregisterloven - hvor man har retti c 
oppmerksomheten mot et annct problematisk element i defi' .Ego
nen, nemlig at "personoppysninger" kny tes ikke baie til 
fysiske, men også juridiske personer.

Uttrykket "faktiske opplysninger" anser man da å inneholde to
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typer opplysninger - "faktiske personopplysninger" og "andre 
faktiske opplysninger". Imidlertid går det frem av diskusjonen 
foran under pkt 3.1.3 i forbindelse med forvaltningslovens §
18 at uttrykket "faktiske opplysninger" også kan omfatte "opp
lysninger som i høy grad bygger på vurderinger" (Ot prp nr 3 
(1976-77) s 79), og i eksemplene fra litteraturen kan man min
ne om at karakteristikker som "drikkfeldig" eller karakteris
tikker av personlige forhold bygget på vurderinger og gjengitt 
i en sosialrapport, må anses som "personlige opplysninger".

For så vidt det gjelder personopplysninger, må man anta at de 
alt vesentlige av disse blir gjenstand for innsyn etter prl 
§ 7 gjennom tolkningen av henvisningen til fvl § 18. Unn
taket for interne dokumenter vil bare gjelde "vurderende per
sonopplysninger", og med den nokså romslige tolkningen man vil 
gi av "faktiske personopplysninger" synes dette å bli en for
holdsvis liten gruppe som kanskje særlig omfatter rettslige 
vurderinger og subsumsjoner.

Etter personregisterloven har man bare innsyn i de dokumenter 
som er del av et register, og bare de delene av dokumentet som 
inneholder personlige opplysninger om en selv (for interne 
dokumenter, bare de delene som inneholder "faktiske personopp
lysninger") - men man er ubundet av begrensningen til en bes
temt sak.

Når det gjelder personlige opplysninger, kan man altså oppsum
mere situasjonen slik:

(1) offentlighetsloven: Bare i offentlige dokumenter, og 
bare i tilknytning til en bestemt sak.

(2) Forvaltningsloven: Bare i offentlige dokumenter, og 
for så vidt gjelder "faktiske personopplysninger" i 
interne dokumenter.

(3) Personregisterloven: Bare i personregistre, som enten 
er edb-baserte, eller hvor det aktuelle dokumentet er 
offentlig. For interne dokumenter i personregistre
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gjelder innsynet bare "faktiske personopplysninger".

Det må etter dette være tillatt å antyde at man har fått en 
unødvendig komplisert regulering av innsyn i personlige opp
lysninger. Årsaken er dels at de tre lovene er forankret i tre 
ulike synsvinkler: offentlighetsloven i "en bestemt sak", for
valtningsloven i partsbegrepet og personregisterloven i regis
terbegrepet. Det er også naturlig å nevne at for så vidt det 
gjelder personlige opplysninger som angår den som krever inn
syn, er innsynsretten kanskje særlig sterkt begrunnet - mens 
taushetspliktbestemmelser vil kunne gjøre at krav om innsyn i 
personlige opplysninger som gjelder andre ikke kan imøtekom
mes .

Det finnes flere forskjeller mellom offentlighets- og per- 
sonregisterlov. Etter offl § 6 vil et dokument som inne
holder bestemte opplysninger (f eks opplysninger om rikets 
sikkerhet eller lovovertredelser) i sin nelhet være unn
tatt fra offentlighet. Forsåvidt de inneholder opplysning
er om den som krever innsyn, og de inngår i et personre
gister, vil man kunne kreve innsyn i disse dokumentene 
etter personregisterloven.

3.2.3 Statistiske registre og typeopplysninger

Etter prl 7, l.ledd, 2.pkt har man ikke krav på å få innsyn i 
edb-baserte systemer som "bare brukes til statistikk, for
skning eller generelle planleggingsformål". Denne bestemmelsen 
gjelder både den private og offentlige sektor. Prl § 7,
2 . ledd - som gjelder den offentlige sektor - skaper ingen 
ytterligere innsyn i slike registre som ikke er edb-baserte, 
ettersom man henviser til avgrensningen i l.ledd.

Imidlertid gir prl 7,3.ledd rett til å få opplyst "hvilke 
typer av opplysninger" som er tatt inn. Med dette må man sikte
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til typer av personopplysninger - denne tolkningen må kunne 
støttes på sammenhengen, og går dessuten uttrykkelig frem av 
forarbeidene. Denne retten er heller ikke avhengig av at man 
selv er registrert i det aktuelle register - forarbeidene sier 
at retten derfor kan sies "å være av samme karakter som retten 
etter offentlighetsloven til å bli kjent med dokumenter" (Ot 
prp nr 2 (1977-78) s 75), uten at det vel eqentlig er noen 
treffende sammenligning.

Denne retten til "typeopplysnmg" har man altså også i forhold 
til registre man ikke har rett til annet innsyn i - og det må 
da foruten statisikk- og forskningsregistrene, være registre 
med interne dokumenter. Utvidelsen til "typeopplysninger" 
gjelder bare i forhold til det offentlige. En slik begrenset 
innsynsrett har man derfor ikke i private statistikk - eller 
forskningsregistre.

Forøvrig er denne utvidelsen av mindre interesse i forhold til 
denne utredningen.

3.2.4 Forslag til endring av personregisterloven

Det foreligger en utredning (Føyen 1983) med visse forslag til 
endring av personregisterloven. I denne utredningen foreslås 
det til dels vidtgående endringer i prl § 7 (jfr Føyen 
1983:82-83), men disse endringene er begrunnet i en tilpasning 
av innsynsretten til andre foreslåtte endring. Av en viss 
interesse kan det ha at utredningen foreslår en endring som 
skal gjøre det klart at alle

"... har krav på å få vite hvilke samlinger de (som loven 
omfatter) har av personopplysninger, og hvilke typer opp
lysninger som inngår i disse samlingene. I den någjeldende 
loven kan det være tvil om hvorvidt den enkelte skal måtte 
henvise til bestemt 'register' for å få vite hvilke typer
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opplysninger det inneholder. Bestemmelsen er dessuten 
utvidet til å gjelde samlinger som finnes hos private 
næringsdrivende, i foreninger eller stiftelser."

Den utvidelsen som fremgår av det siste forslaget, henger sam
men med et forslag om opphevelse av prl § 4 som i gjeldende 
lov ivaretar et tilsvarende hensyn.

Utredningen fremhever at problemene med innsyn i tekstbehand
lingssystemer ikke løses ved de foreslåtte endringene, og hen
viser til den utredningen som denne rapporten er resultatet 
av. Det understrekes at spærsmålet om innsyn

"... bar behandles etter samme modell i personregisterlo
ven som etter forskriftene til offentlighetsloven."

Utredningen illustrerer for så viat sammenhengen mellom per
sonregister lov og offentlighetslov, men de foreslåtte endring- 
er skaper ingen nye problemer i forhold til de som er kommet 
frem i diskusjonen av gjeldende rett.

3.2.5 Hvordan innsynsretten skal gjennomføres

Justisdepartementet har i forskrifter til personregisterloven 
gitt anvisning på hvordan innsynsretten skal gjennomføres. 
Etter prl § 7, l.ledd skal svaret gis skriftlig dersom den 
som krever innsyn, ikke samtykker i at det blir gitt på annen 
måte. Hvis man bruker innsynsretten etter prl § 7, 2.ledd, er 
reglene avstemt etter reglene i forvaltnings- og offentlig
hetsloven - dvs at man skal gi innsyn ut fra hensynet til 
forsvarlig saksbehandling.

Det mest interessante med forskriftene er at de særlige prob
lemene i forbindelse med edb ikke er tatt opp. Den enkelte har 
f eks ikke krav på å få innsyn via terminal, selv å søke i
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registre e lign. Hovedregelen er at innsynet skjer ved en 
skriftlig dokumentasjon. Man må i denne hovedregelen også tol
ke inn et krav om leselighet - det er f eks sikkert ikke 
tilstrekkelig å gi en kopi av opplysningene slik de er regis
tert i et datamaskinbasert register, opplysningene må ledsages 
av en forklaring av koder, registerutforming, registrerings- 
regler eller annet som er nødvendig for å forstå opplysningene 
på en adekvat måte.

3.2.6 Oppsummering

Etter denne lille diskusjonen, kan innsynsretten etter person
registerloven oppsummeres slik:

(1) Innsynet retter seg mot personlige opplysninger, og 
bare for så vidt disse finnes i edb-baserte registre, 
prl § 7.

(2) For så vidt gjelder andre registre enn de som fores 
ved h]elp av edb, er det bare innsyn i de som finnes 
hos det offentlige. Her er igjen unntatt opplysninger 
som inngår i interne dokumenter, jfr prl § 7 jfr
fvl § 18, 2.ledd.

Skjematisk kan dette fremstilles som nedenfor:
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Fig 3 - Innsynsretten etter personregisterloven

Enhvers innsyn i registre med opplysnynger om 
vedkommende
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3.3 Visse andre bestemmelser om innsyn

Uten at det qpøres krav på at oversikten er komplett, vil det 
kunne være nyttig med en viss oversikt over hvilke bestemmel
ser i spesiell forvaltningsrettslig lovgivning som gir en inn
synsrett, og hvilke begreper disse bruker. Dette vil være nyt
tig, ettersom man må gå ut fra at en endring av definisjonen 
av dokumentbegrepet i offentlighetsloven lett vil spre seg til 
disse andre lovene - om ikke gjennom lovendring, så i alle 
fall gjennom analogisk anvendelse av dokumentbegrepet. Lovene 
vil ofte være modellert på forvaltningslovens bestemmelser.
Som foran påpekt, antar man at dokumentbegrepet er identisk i 
forvaltnings- og offentlighetsloven. En lovendring i den siste 
loven vil derfor få konsekvenser for tolkning av forvaltning
sloven, og i neste omgang for tolkning av de lover som er 
modellert på forvaltningslovens innsynsbestemmelse.

3.3 1 Legeloven

Legeloven (1980:42) har i § 46 en bestemmelse om pasients 
innsyn i journal:

"En pasient har rett i il å gjøre seg kjent med sin journal 
med bilag medmindre legen av hensyn til hans helse eller 
hans forhold til person som står ham nær, finner det util- 
rådelig at han får kjennskap til den eller deler av den."

Bestemmelsen er parallell til både forvaltnirgs- og personre
gisterlovens bestemmelser. Dette gjelder også unntaket om inn
syn i tilfelle det anses utilrådelig av hensyn til vedkommende 
selv eller personer som står vedkommende nær. Bestemmelsen har 
i 2.ledd en regel som svarer til forvaltningslovens regel om
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at en representant for pasienten kan få innsyn på dennes vegne 
hvis innsyn nektes etter første ledd. Bestemmelen er noe mer 
nyansert enn forvaltninqslovens bestemmelse, men i denne sam
menheng spiller dette underordnet rolle.

I vår sammenheng er det kanskje selve journalbegrepet som i 
første rekke tiltrekker seg oppmerksomhet. D'= te er helt klart 
forskjellig fra det journalbegrep som brukes i offentlighets
loven. Jfr for eksempel forskriftene om lege.’s og helseinsti
tusjons journal for pasient, gitt av Sosialdepartementet
1.3 .1983 i me 'hold av legel § 43. N5r det gjelder "legejour
nal utenfor institusjon" h>»ter det at denne min-t skal inne
holde (forskriftenes § 10, 2.ledd):

"1. Pasientens navn, personnummer eller fødselsdato og 
adresse.

2. Sykehistorie, herunder aktuelle sykemeldingsperioder.
3. Diagnose.
4. Behandling som settes i verk, legemidler som foreskri

ves, råd som gis m.v.
5. Tidspunkt for konsultasjon, undersøkelse, besøk, tele

fonsamtale, korresponsanse m.v.
6. Opplysning om andre forhold som antas å være av betyd

ning for diagnose, behandling eller prognose."

Den tilsvarende bestemmelsen for legejournal ved helseinsti
tusjon finner man i forskriftenes § 18.

Jfr også forskriftenenes § 5, 2.ledd og 11, 2.ledd hvor det 
fremgår at "video- og lydbåndopptak" kan benyttes med pasien
tens samtykke som ledd i journalføringen. "Journalbegrepet" 
etter legeloven vil derfor kunne omfatte audiovisuelt materia
le som vil være unntatt fra det gjeldende dokumentbegrepet 
etter forvaltnings- og offentlighetsloven.

Ettr prl § 41 er registre opprettet av offentlige etater i 
mehold av bestemmelser i lov, ikke omfattet av personregister
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lovens konsesjonssystem. Datatilsynet har vel tatt det stand
punkt at legejournal- r både i og utenfor institusjon fallfr 
utenfor personregisterlovens konsesjonsplikt.

Like åpenbart er imidlertid ikke forholdet mellom rett til 
innsyn etter legelov og personregister lov. Legejournalen (el
ler rettere sagt, samlingen av journaler) vil være et person
register i personregisterlovens forstand, og den registrerte 
kan kreve innsyn etter prl § 7. Imidlertid gir vel legel §
46 jfr forskriftene § 8 en vel så vid innsynsrett - for 
eksempel gjelder ikke prl § 7 for opplysninger det anses 
utilrådelig at den registrerte får tilgang til, mens legel §
46 åpner for muligheten av at en representant for den regist
rerte får tilgang til slike opplysninger. I brev fra Justisde
partementets lovavdeling til Sosialdepartementet av 16.2.1983 
er det antatt at i den utstrekning legeloven og forskrifter i 
henhold til den ikke regulerer praktiseringen av innsynsret
ten, vil forskriftene til personregisterloven § 1-1 til 1-3 
komme til anvendelse.

I forholdet mellom forvaltnings- og legelov, må det vel også 
etter forholdene være klart at legeloven går foran som lex 
spesialis.

I vår sammenheng blir derfor hovedpoenget i forbindelse med 
legeloven at den innfører et journalbegrep for å avgrense inn
synsretten som er sterkt avvikende fra det journalbegrep som 
brukes i offentlighetsloven.

3.3.2 Tannlegeloven og enkelte andre bestemmelser om helseper
sonell

Tannlegeloven (1980:43) har i § 43 en regel om pasientens 
rett til innsyn i journal:
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"En pasient har rett til å gjøre seg kjent med sin journal 
med bilag.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om pasientens 
innsyn i sin journal, og bestemme at innsynsretten skal 
være begrenset i særlige tilfelle hvor hensyn til pasien
tens helse eller hans forhold til person som står ham nær 
gjør det tilrådelig."

Bestemmelsen er svært lik legelovens bestemmelse, med den 
prinsipielle forskjell at spørsmålet om innsyn i journaler med 
"uheldige" opplysninger ikke avgjøres direkte etter loven, men 
skytes ut til eventuelle forskrifter.

Journalbegrepet er det samme som i legeloven, selv om den nær
mere definisjonen i forskrifter (jfr tannll § 40, 2.ledd) kan 
være avvikende. I vår sammenheng er det ingen grunn til å gå 
spesielt inn på bestemmelsene i tannlegeloven, men bare kons
tatere at loven bygger på det samme journalbegrepet som lege
loven, og at dette avviker fra offentlighetslovens journalbeg- 
r e p .

Etter psykologloven (1973:13) § 5 har departementet kompetan
se til å gi forskrifter om psykologers virksomhet, bl a "jour
naler, plikt til å gi innberetninger og gjøre opptegnelser". 
Loven selv bestemmer ikke noe om pasienters rett til innsyn.

Også veterinærer er forpliktet til å "gjøre ordnede opp
tegnelser" over sin virksomhet, jfr veterinærl (10.12.1948 
nr 3) § 13, l.ledd. Denne plikten er imidlertid knyttet 
til vetrinærens oppgaveplikt overfor departementet (vetri
nær 1 § 12, 3. og 4.ledd jfr § 13, l.ledd), og berettiger 
ikke etter vetrinærloven f eks husdyreier til innsyn. Uten 
å forfølge dette spørsmålet, er det i og for seg åpenbart 
at behovene for innsyn er anderledes i forhold til en 
veterinærs opptegnelser enn i forhold til f eks en lege 
eller tannleges journaler.
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3.3.3 Ligningsloven

Ligningsloven (1980:24 
adgang til saksdokumen 
enkel (11 § 3-4 nr 1):

"Skatteyteren har 
ment som angår ha

) § 3-4 har en regel 
ter. Hovedregelen er

rett til å bli gjort 
ns ligning."

om skatteyteres 
i og for seg svært

kjent med saksdoku

Dernest er det i 11 § 3-4 nr 2 litra a-e nevnt en del situa
sjoner hvor ligningsmyndighetene kan holde tilbake saksdoku
ment. Summarisk kan disse unntakene karakteriseres slik:

litra a - utsetting til første instans avgjørelse forelig
ger litra b - utsettelse til skatteyter har bes
vart spørsmål 

litra c - interne dokumenter
litra d - kontrollmeldinger og lignende
litra e - tilbakeholdelse pga kontrollarbeid

Stort sett er bestemmelsen utformet etter forbilde av forvalt
ningsloven - og det er da i og for seg en spesiell forvalt
ningslov som etter lex spesialis-prinsippet går foran den 
generelle forvaltningsloven.

Det operative begrepet i bestemmelsen er "saksdokument", og 
det må uten videre være klart at det er dokumentbegrepet slik 
det er fremstillet i forbindelse med forvaltnings- og offent- 
lighetslov som her må legges til grunn. Dette gjør at den sam
me typen med avgrensningsspørsmål som foran er behandlet i 
forbindelse med forholdet mellom personregister- og forvalt
ningslov vil realisere seg. Ligningsmyndighetene har imidler
tid tatt saken opp med Datatilsynet, og man må gå ut fra at 
det i forskrifter blir uttrykkelig regulert hvordan de to 
lovene skal spille sammen.

I vår sammenheng er det vesentlige at hvis man endrer doku
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mentbegrepet i offentlighetsloven, må man anta at det også får 
virkning for tolkningen av ligningsloven. Ettersom ligning
smyndighetene gjør bruk av edb i saksbehandlingen (for tiden 
er dette imidlertid hovedsaklig begrenset til selve beregning
en av skatt), vil dette kunne være en praktisk viktig konsek
vens av en mulig forskrift eller lovendring.

3.3.4 Folketrygdloven

Folketrygdloven (17.6.1966 nr 12) § 14-10 har en bestemmelse 
om den trygdetes adgang til innsyn. Hovedregelen lyder (ftl § 
14-10 nr 1):

"En trygdet har rett til å gjøre seg kjent med sakens 
dokumenter for så vidt ikke annet følger av bestemmelsene 
i denne paragraf."

Bestemmelsen ble sist endret i forbindelse med revisjonen av 
forvaltningsloven av 1977, og er nøye modellert etter forvalt
ningslovens regler. De operative begrepene er de samme som i 
forvaltningsloven - med sondringen mellom offentlige og inter
ne dokumenter, og med unntak tor visse typer av opplysninger 
som den trygdete ikke har tilgang til. Regelen om utvidet inn
syn i "faktiske opplysninger eller sammendrag eller annen 
bearbeidelse av faktum" (ftl § 14-10 nr 2, 2.ledd, 2.pkt) 
finnes også i bestemmelsen.

Såvidt man kan se, vil ikke bestemmtIsene reise andre spørsmål 
enn de som er behandlet i forbindelse med de tre generelle, 
forvaltningsrettslige lovene. Igjen bør det imidlertid fremhe
ves at trygdeadministrasjonen også gjør bruk av edb for å 
støtte sin saksbehandling - og dermed vil de praktiske konsek
vensene av en lovendring kunne bli viktige nettopp for dette 
området.
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3.3.5 Tryqderettsloven

Etter tryqderettsloven (16.12.1966 nr 9) har en part innsyns
rett. Hovedregelen fremgår av tri § 17 nr 1:

"En part har rett til å gjøre seg kjent 
menter for så vidt ikke annet følger av 
denne paragraf."

Man vil se at hovedregelen er identisk med hovedregelen 
ketrygdloven, og modellert på forvaltningslovens regel, 
temmelsen ble sist endret i forbindelse med revisjon av 
valtningsloven i 1977.

Det som foran er sagt om folketrygdloven, gjelder også for 
denne nær identiske bestemmelsen i tryqderettsloven. Det mest 
interessante ved bestemmelsen er at utvidelsen av innsyn i 
interne dokumenter også omfatter "de deler som inneholder opp
lysninger om tidligere praksis og lovanvendelse", jfr tri §
17 nr 2, 2.ledd, l.pkt. Denne er såvidt streifet foran i for- 
binc.else med fremstillingen av forvaltningslovens innsynsrett. 
Årsaken til at man har fått denne bestemmelsen går ikke klart 
f re.’.’, av forarbeidene (jfr Bing 1982:31-32), men et argument 
kan va?re at Trygderetten mer har preg av en domstol enn vanlig 
ved forvaltinqsrettslige klageorganer - og at dette har gjort 
det naturlig å åpne innsikt i presedenser på lignende måte som 
avgjørelsene til vanlige domstoler er offentlige.

Selv om denne særegenheten ved bestemmelsen er interessant, 
skaper den inqen spesielle problemer i vår sammenheng. De ope
rative hovedbegrepene i bestemmelsene er fremdeles de samme - 
"dokument" og "opplysning".

i fol-
Bes-
for-

med sakens doku- 
bestemmelser i
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3.3.6 Oppsummering

Etter denne korte gjennomgangen av enkelte sentrale bestemmel
ser om innsynsrett utenfor de tre generelle forvaltningslovene 
synes det rimelig klart at

- de begrepene som benyttes av disse lovene er identiske 
med de sentrale begreper »om benyttes av offentlighetsog 
forvaltningslov; og

- en endring av dokumentbegrepet i offentlighetsloven vil 
av den grunn få ringvirkninger gjennom den spesielle for
valtningsretten.

Det forhold at "journal" brukes i forskjellig betydning i 
legelov og offentlighetslov synes ikke å skape for store prob
lemer. Uttrykket er godt innarbeidet i begge sammenhenger, og 
likheten innbyr knapt til forveksling.



67

4. Eksempler på typer av edb-systemer i offentlig forvaltning

I dette kapittelet skal visse typiske edb-systemer brukt innen 
offentlig forvaltning diskuteres i lys av en mulig anvendelse 
av of fent1ighetsprinsippet. Det er altså ingen fullstendig 
beskrivelse av edb-systemer i offentlig forvaltning det legges 
opp til. I stedet er tre typesystemer valgt ut på grunnlag av 
(1) en antagelse om at disse tre typene systemer er sentrale 
eksempler på edb-systemer innen offentlig forvaltning, og (2) 
fordi systemene har forskjellige karakteristika som g]ør dem 
interessante i forbindelse med en diskusjon av offentlighetsp- 
rinsippet.

Det er viktig å være klar over de sterke reservasjonene som 
ligger i utgangspunktet. For eksempel vil i praksis systemer 
opptre i blandingsformer, og med avvikende karakteristika i 
detalj. Det er heller ikke vanskelig å finne eksempler på and
re typer edb-systemer, selv om disse typene synes mindre inte
ressante i forbindelse med of fentlighetsprinsippet. Imidlertid 
kan også eksemplene tjene som en beskrivelse av forutsetninge
ne for den regulering som senere blir foreslått - og da også 
de begrensninger som ligger i disse forutsetningene.

Diskusjonen er forst og fremst ment å eksemplifisere typer av 
edb-systemer. Men i diskusjonen av hvilke problemer en "ana
logisk" anvendelse av gjeldende offentlighetsprinsipp kan by 
på, vil det i en viss utstrekning også trekkes forelobige 
konklusjoner. Og i det siste avsnittet - pkt 4.4 om datama
skinprogrammer som saksdokumenter - er det dette perspektivet 
som er dominerende.
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4.1 Systemer for tekstbehandling oa dokumentadministrasjon

Offentlig administrasjon vil bli dominert av systemer for 
tekstbehandling. Slike systemer innfores kanskje først og 
fremst for å rasjonalisere skrivearbeidet, men kan fore til - 
eller legger forholdene til rette for - omfattende organisato
riske endringer.

Et slikt system består typisk av en arbeidsstasjon med skjerm, 
en sentralenhet og et lager. Hvorvidt systemet er et enbruker- 
system eller flere brukere er knyttet til felles ressurser 
(bruk av felles sentralenhet, lokale nett for deling av felles 
ressurser osv) er i denne sammenheng mindre interessant.

Utgangspunktet for slike systemer har tradisjonelt vært en 
automatisering av den vanlige tekstbehandling som foregikk ved 
en skrivemaskin. Derfor finner man igjen mange av de samme 
elementene som i en vanlig skrivemaskinsituasjon. For eksempel 
er det vanlig å arbeide med "dokumenter". Dette tekniske doku
mentbegrep er selvsagt forskjellig fra offentlighetslovens 
dokumentbegrep. Men det har noenlunde den samme forbindelsen 
som lovens begrep har med uttrykket i dagligtale.

Det tekniske "dokumentet" er en enhet med tekst, primært bes
temt ut fra at det er hensiktsmessig i forhold til saksbehand
lingen. Det ligger kanskje nærmere lovens dokumentbegrep, for
di de problemene som ligger i at ett dokument er oppdelt i 
flere fysiske sider, vanligvis ikke vil gjelde for tekstbe
handlingssystemer (selv om oppdelinqer kan være betinget av 
tekniske årsaker, enkelte systemer har for eksempel maksimal- 
lengde på de tekniske dokumentene). I praksis vil det sikkert 
ikke være vanskeligere å anvende offentlighetslovens dokument
begrep på de tekniske "dokumentene" enn det er å anvende det 
på maskinskrevne sider. Grensetilfeller vil sikkert oppstå.
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men de vil være av lignende karakter som i forhold til kon
vensjonelle, manuelle arkiver.

Som nevnt vil det ofte være korresponderende konvensjonelle 
arkiver i dag, hvor vanlige papirdokumenter er produsert ved 
hjelp av tekstbehandlingsutstyr, og hvor det etter vanlige 
regler er innsyn. Imidlertid vil nok slixe arkiv etterhvert 
ikke helt dublere de datamaskinbaserte arkivene - det er for 
eksempel svært plassbesparende å lagre tekstene på fleksipla- 
ter eller lignende sammenlignet med å oppbevare permer av 
papirdokumenter. Man loser altså ikke problemet med innsyn 
uten å gjøre endringer i hovedregelen etter gjeldende rett og 
åpne for innsyn i datamaskinbaserte systemer. På den annen 
side synes tekstbehandlingssystemer etter forholdene å ligge 
vel til rette for en analogisk anvendelse av gjeldende doku
mentbegrep .

I praksis vil da innsynet kunne uteves ved at dokumentet iden
tifiseres på vanlig måte. Forvaltningsorganet har oversikt 
over hvor i tekstbehandlingssystemet dokumentet er lagret (for 
eksempel på hvilken fleksiplate), og hvilken betegnelse doku
mentet har i tekstbehandlingssystemet - en betegnelse som kan 
være identisk med for eksempel journalnummer, men som også kan 
være spesiell for systemet. Dette dokumentet skrives ut og 
gjøres til gjenstand for innsyn på vanlig måte.

I utgangspunktet synes dette å være en situasjon hvor man alt
så kan operere med et "analogt dokumentbegrep". Imidlertid 
synes det å være to hovedproblemer knyttet til denne typen 
system.

For det første tidspunktet for offentlighet. Etter gjeldende 
rett omfatter offentligheten dokumenter som inneholder et ved
tak, eller som har passert grensene mellom det aktuelle organ 
og utenverdenen (i forhold til tekstbehandlingssystemer mest 
praktisk sendt ut av organet).
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I tekstbehandlingssystemet vil sikkert ofte interne notater, 
brev som fremdeles er under behandling og offentlige dokumen
ter ligge blandet. Man vil mangle den selvdeklarerende egen
skap til papirdokumenter hvor det gjerne klart fremgår om det 
er gjenpart av et utsendt brev eller konsept til et brev som 
ennå ikke er sendt. Dette må man holde rede på, og det kan 
sikkert lases på flere mater, blant annet gjennom den konven
sjonelle postjournal.

Imidlertid vil vel meget tyde på at hvis of fentlighetsprinsip- 
pet blir gitt anvendelse på denne typen systemer, vil det være 
hensiktsmessig å innføre en viss dokumentdisiplin for at skil
let mellom offentlige og ikke-offent1ige dokumenter hensikts
messig skal speiles i arkiveringsordningen.

Man skal også innse at de tekstbehandlingssystemene som vi vel 
allerede kan kalle tradisjonelle, er i ferd med å bli erstat
tet av andre typer systemer som legger stor vekt på kommuni
kasjon. Her vil selve spørsmålet om hvorvidt et dokument er 
sendt, bli kvalitativt forskjellig. Dette diskuteres nedenfor 
under pkt 4.3 i forbindelse med såkalte kom-systemer, men det 
bør fremheves at kimen til et kom-system ligger i ethvert 
moderne tekstbehandlingssystem, inklusive arbeidsstasjoner 
basert på personlige datamaskiner.

Det annet hovedproblem knytter seg til identifkasjonen av 
dokumentene. Eksempelet foran er hentet fra et enkelt tekstsa- 
kesystem, hvor det eneste man får fra systemet er en liste 
over de navn man har gitt de ulike dokumentene. Disse navnene 
er - som nevnt - ikke nødvendigvis identiske med journalnum
mer, men egenskapene er identiske med et journalnummer: ett 
navn, ett dokument. For å hente et bestemt dokument, må man 
identifisere det ved hjelp av riktig navn - og dette forutset
ter vanligvis bruk av hjelperegistre.

Imidlertid er dette bare den enkleste muligheten. Mange tekst
behandlingssystemer inneholder mulighet for å etablere stik
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kordregister. For eksempel merker man ord i teksten med en 
stjerne, og disse merkete ordene blir automatisk sortert inn i 
et alfabetisk register som kan være felles for mange eller 
alle dokumenter. Hvis man for eksempel ikke husker navnet på 
det dokumentet som omhandlet en bestemt sak, kan man bruke 
dette automatisk produserte stikkordregistret som en hjelp.

Systemene kan gå enda lenger. Alle ordene i teksten i alle 
dokumenter kan automatisk sorteres inn i et alfabetisk regis
ter, og systemet kan åpne for mulighet for gjenfinning av 
dokumentene ved hjelp av fritt valgte søkeord eller vilkårlig 
komplekse kombinasjoner av søkeord. Denne typen med systemer - 
tekstsøkesystemer - er allerede tatt i bruk av offentlig for
valtning, et hovedeksempel er Lovdatas rettslige informasjons
system .

Mulighet for integrering av tekstbehandling og -søking finnes 
allerede. Et hovedeksempel er programsysemet GRAFS (som dist
ribueres av Rasjonaliseringsdirektoratet), og som svarer til 
Norsk Datas NOTIS-IR (som distribueres av Norsk Data). Dette 
systemet legger nettopp opp til en viss integrering mellom 
tekstbehandling og -søking. Den fremtidige utviklingen antas å 
forsterke denne tendensen. Det norske tekstsøkesystemet SIFT 
er utviklet av Rasjonaliseringsdirektoratet blant annet for å 
legge forholdene til rette for bruk av slike systemer i norsk 
offentlig forvaltning.

Dette vil ikke berøre muligheten av et analogt dokumentbegrep 
som berørt ovenfor. Det vil imidlertid gjøre det mulig å iden
tifisere et dokument på en annen måte enn i dag. Man kan be om 
alle dokumenter hvor ordet "Norsk Hydro" forekommer, hvor 
"Norsk llydro" forekommer sammen med "Saga" osv. I alle tilfel
le er dette entydige identifikasjoner av dokumenter. Spørsmå
let er da hvorvidt kravet i offl § 1 om at innsynsretten skal 
rette seg mot "en bestemt sak" er til fredstilt. Dette er et 
spørsmål som strengt tatt faller utenfor rammen av denne 
fremstillingen, men som likevel vil bli berørt nedenfor. Det
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er uten videre klart at dette tolkningsspørsmålet må være 
avklaret f.r man lar offentlighetsprinsippet få en analog 
anvendelse på datamaskinbaserte systemer.
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4.2 Registre - databasesystemer

Registre eller databasesystemer brukes her løselig som en 
betegnelse på systemer som typisk organiserer store samlinger 
av opplysninger. Eksempler er tinglysningsregister, som samler 
en rekke opplysninger om faste eiendommer; registre over 
biler, straffede, trygdede, løsøre osv.

Det er uten videre klart at dette er en svært uensartet sam
ling systemer med hensyn til hva de angår. Det er likevel - 
for vårt formål - mulig å karakterisere dem som en gruppe.

Et slikt system har gjerne et "objekt" som hovedelement. Dette 
objektet kan for eksempel være en motorvogn. Identifikasjon av 
hovedelementet kan for eksempel skje ved registreringsnummer. 
Hovedelementet har en rekke egenskaper, for eksempel eier, 
merke, modell, chassisnummer, årsmodell, farve, osv.

Det er vanlig å illustrere hovedelementet i et slikt system 
som et skjema, hvor skjemaets tittel her vil være identifika
sjonen, nemlig registreringsnummer; og hvor egenskapene er 
oppført som rubrikker med ledetekst.

En slik illustrasjon vil kunne vekke forestillingen om at man 
her også lett kan operere med et analogt dokumentbegrep - hvor 
hvert "skjema" anses som ett dokument i offentlighetslovens 
forstand.

Det skal ikke utelukkes at det finnes mange eksempler på data
basesystemer hvor dette er både naturlig og mulig. Men likevel 
er det en alt for enkel betraktningsmåte. Databasesystemene er 
laget nettopp for å tillate mer enn en struktur. Hvis man 
f eks ønsker å finne alle biler av merket "Ford", vil man 
utnytte en sammenheng mellom opplysningene i skjemaet som ikke
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skjemaet eksplistitt viser. Denne sammenhengen kan for eksem
pel være en såkalt "pekerstruktur", hvor hver Ford peker mot 
den neste Forden i en lang kjede piler som leper fra skjema 
til skjema for alle biler av merket Ford i hele databasen. 
Eller det kan være laget hjelperegistre, for eksempel et alfa
betisk register som gjør det lett å finne objektet "bil” ved 
oppslag på eiers navn.

Databasesystemer har også andre måter å kombinere opplysninger 
på. Man kan tenke seg at det finnes en standardbeskrivelse av 
"Ford Capri II 1973", og at alle objekter som angår denne 
typen biler har en pil til denne standardbeskrivelsen. Eller 
man kan tenke seg ett eller flere databasesystemer som virker 
i samband - for eksempel kan man slå opp på bil og finne eier, 
og deretter be om alle opplysningene om eier fra et førerkort- 
register.

Det vil være fåfengt å forsøke å illustrere alle de måter som
opplysninger kan lenkes sammen på i en database. Det får være
tilstrekkelig å fremme påstanden om at man her mangler et 
selvfølgelig teknisk motstykke til offentlighetslovens doku
mentbegrep. Opplysningene danner kjeder og klasser etter ulike 
regler - hva man ønsker å se som et sett med opplysninger,
kommer an på synsvinkelen.

I et databasesystem med opplysninger om kjøp og salg kan 
man fra en synsvinkel bruke leverandører som utgangspunkt, 
og se hvem en bestemt leverandør har solgt varer til. Men 
man kan selvsagt også bruke kjøper som utgangspunkt, og se 
hvilke leverandører en bestemt kjøper har brukt. Det vil 
ikke i et slikt system kunne bestemmes hva som er et "na
turlig" dokument.

I denne situasjonen synes det derfor som man må konstruere et 
dokumentbegrep i forskriftene snarere enn å støtte seg til en 
analogisk anvendelse av det tradisjonelle dokumentbegrepet.
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Dette blir enda tydeligere når man ser på sammenhengen mellom 
data, programmer og utskrifter. Man kan tenke seg et system 
som dels brukes som ressurs i behandlingen av enkeltsaker, 
dels son planleggingsverktøy. For eksempelets skyld kan man 
tenke s ;g et bilregister. Her vil man ved hjelp av programmer 
kunne ajgregere data og presentere dem på en måte som brukeren 
selv ønsker. Brukeren kan be om et søylediagram over samtlige 
biler S3rtert på årsmodell og med høyden som indikasjon på 
hvor mange biler av den aktuelle årsmodell som finnes i 
registr?t. Det samme kan gjøres på bilmerke. Man kan be om en 
kurve s:>m viser årsmodell som en funksjon av eierens alder, 
eller m?rke som en funksjon av rapportere skader. Man kan be 
om et norgeskart med en søyle i hver kommune som markerer bil
tetthet. Man kan be om prognoser, hvor data i registret brukes 
som grunnlag for fremskrivninger som kan følge programmets 
sofistikerte regelsett.

Mulighetene er svært mange. Og man ser at her er det ikke noe 
på forhånd eksisterende "dokument" i noen analogisk betydning 
av det gjeldende dokumentbegrepet. Utskriftene skapes av bru
keren etter dennes spesifikasjoner, begrenset av systemets 
data oi tilgjengelige programmer.

Det er også lett å se at offentligheten eller deres represen
tanter vil ha stor interesse nettopp av å bruke systemer på 
denne måcen. Imidlertid synes det som om føringer i det gjel
dende offentlighetsprinsipp nærmest trekker mot å åpne for 
denne typen bruk av systemene ved utøvelse av innsynsrett. 
Prinsippet er jo knyttet til innsikt i en "bestemt" sak. Den 
antydete bruken kan jo anses som å aggregere opplysninger fra 
mange saker. Først hvis det offentlige organ selv bestemmer 
seg for å ta en slik utskrift, blir det en "bestemt sak" med 
aggreqerte data som så man kan kreve innsyn i hvis betingelse
ne ellers foreligger.

Det synes derfor som om denne typen bruk av systemer vil falle 
utenfor rammene av en "analogisk" anvendelse av offentlig-
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hetsprinsippet. Imidlertid kan det argumenteres sterkt for at 
denne formen for bruk er viktig - den er viktig fordi den 
knytter seg til oversikt og planlegging, som jo nettopp er 
grunnlag for kritikk og debatt av det offentliges virksomhet. 
Den ville f eks gjere det mulig for representanter for et 
politisk parti å bruke forvaltningens systemer til å produsere 
modeller alternative til de forvaltningen bygger på.

Forutsatt at hensynet til personvern ivaretas (og bruken av 
aggregerte data vil vanligvis - men ikke alltid - representere 
en betryggende anonymisering), kan det lett argumenteres for 
en utvidelse av offentlighetsprinsippet til å omfatte slik 
bruk av forvaltningens systemer. En slik bruk vil imidlertid 
synes å forutsette starre endringer i loven enn en redefini- 
sjon av "dokument" tillater. Imidlertid kan man ikke utelukke 
at forvaltningens hjelpeplikt allerede i dag kan medfare at 
forvaltningen har en oppfordring til å etterkomme anmodninger 
om en slik bruk av edb-systemer.

Enda et problem dukker opp i forbindelse med denne typen 
registre. Opplysningene som inngår i registret, vil ha fors
kjellig kilde. Enkelte opplysninger er for eksempel registert 
i forbindelse med organets egen saksbehandling. Hadde disse 
vært del av vanlige, manuelle arkiver, ville de da antagelig 
vært å betrakte som del av interne dokumenter. Andre opplys
ninger i registret inneholder opplysning om vedtak fattet av 
organet - for eksempel vedtak om tildeling av stotte. Et 
papirdokument med et vedtak ville etter hovedregelen være 
offentlig. Endelig vil enkelte opplysninger være innhentet fra 
andre organer, for eksempel inntektsopplysninger innhentet fra 
skatteadministrasjonen. Et brev utenfra med en slik opplysning 
ville etter hovedregelen være offentlig.

Hvis man ser på kilden til opplysningene, vil man altså se at 
de dels vil kunne være "interne", dels "offentlige" (selv om 
dette i offentlighetsloven er en karakteristikk primært av 
dokumenter, gjar man knapt vold på begrepene ved å anvende dem



77

også på opplysninger). Det må antas som sterkt upraktisk å ha 
en slik blanding i et databasesystem, altså at enkelte av opp
lysningstypene er offentlige, mens andre er interne. I tillegg 
vil det naturligvis også kunne være taushetsbelagte opplys
ninger eller andre typer av opplysninger som det ikke kan 
praktiseres meroffentlighet i forhold til.

Åpenbart vil den struktur som er valgt for systemene kunne ha 
innflytelse på hvordan man skal kvalifisere registeret. Hvis 
man for eksempel har et separat bilregister med pil over til 
et førerkortregister, kan man gjøre bilregisteret offentlig, 
men begrense innsyn i førerkortregistret hvis dette for eksem
pel inneholder opplysninger om straffbare forhold, inndragning 
av førerkort mv. Hvis de to registerne var organisert som ett 
motorvogn-førerkortregister ville denne muligheten ikke være 
til stede.

Dette synes å lede til den konklusjon at denne typen systemer 
må kvalifiseres som enten i sin helhet offentlige eller i sin 
helhet unndratt fra offentligheten. Men det beror nok i stor 
utstrekning på hvordan man anser at offentligheten skal prak
tiseres, særlig hvorvidt publikum selv skal ha rett til å få 
direkte adgang til registrene eller ikke.

Man kan tenke seg den løsningen at publikum ved henvendelse 
til forvaltningsorganet kan be om utskrifter fra registret 
eller databasen. Forvaltningsorqanet antas på grunnlag av den 
alminnelige hjelpeplikt tfvl § 11) å måtte være imøtekommende 
i forhold til slike henvendelser. Henvendelsen må ha utgang
spunkt i en bestemt sak, og dokumentet konstrueres ved hjelp 
av det vanlige forvaltninqsrettslige relevansprinsippet som 
alle de opplysninger i registret eller databasen som er knyt
tet til denne saken. Det vil altså si at man ikke opererer 
med noe analogt dokumentbegrep, men skaper "dokument" utfra 
den vurderingen som følger av det forvaltningsrettslige rele
vansprinsippet - de opplysninger som antas å ha betydning for 
saken (sml fvl § 18, 3.ledd). Deretter skiller man ut de opp
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lysninger som kvalifiseres som "interne" og vurderer eventuelt 
om meroffentlighet kan praktiseres i forhold til disse. Resul
tatet blir da en utskrift av registret som innsynsretten ret
ter seg m o t .

En slik ordning har flere negative sider. Den tillater ikke 
offentligheten eller dens representanter en fri adgang til 
registre, og utnyttelse av alle de muligheter forvaltningen 
har til sin disposisjon. Den forutsetter at representanter for 
forvaltningen bistår den som krever innsyn - en bistand som 
kan bli forholdsvis omfattende: dels skal man finne de opplys
ninger som knytter seg til den bestemte saken i de registre 
som forvaltningsorganet har tilgang til, dels skal man også 
vurdere om noen av disse opplysningene skal holdes utenfor som 
interne. Og endelig må man anta at veiledningsplikten gjør at 
man må forklare forkortelser, definisjoner som ligger bak 
registreringen av opplysninger mv - altså gi tilstrekkelig 
bakgrunnsopplysninger til at den som krever innsyn, kan forstå 
utskri f t e n .

Imidlertid vil en slik ordning kunne etableres innenfor rammen 
av gjeldende rett. Den vil også være forholdsvis fleksibel oq 
fjerne de prinsipielle problemene som f eks grensen mot inter
ne opplysninger ville skape hvis publikum fikk direkte tilgang 
til registret.

Endelig bør det jo anbefales at man vurderer registrene m P d  

henblikk på om de ikke som helhet kan gjøres gjenstand for 
meroffentlighet, og alså stilles direkte til disposisjon for 
publikum eller deres representanter - eventuelt mot en avgift 
for tilgang. Man bør ved organisering av registre ha for øye 
en slik meroffentlighet som en målsetning, og f eks splitte 
registre i koordinerte registre hvor ett eller flere kan være 
fullt offentlige.
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Den siste typen systemer som skal skisseres, betegner kanskje 
snarere en utviklingstendens enn en eksisterende kategori sys
temer. Seipel (1982) har kalt disse systemene for "kom-syste
mer", og har inngående behandlet de spørsmål de reiser i for
hold til det svenske of fent1ighetsprinsippet.

4.3 Kom-systemer

Systemet kan oppfattes som en videreføring av et tekstbehand
lingssystem. Men systemet brukes ikke bare til å assistere i 
produksjonen av skrevne dokumenter - det erstatter hele det 
kommunikasjonsmi1jo som i dag domineres av skrevne dokumenter.

Et eksempel kan illustrere bruken av systemet. En arbeidsgrup
pe med medlemmer fra flere offentlige organer skal lage en 
rapport. Denne rapporten skriver en av arbeidsgruppens delta
gere på sin arbeidsstasjon. Når utkastet til et avsnitt er 
ferdig, sender han det gjennom telekommunikasjonsnettet til de 
andre medlemmene av arbeidsgruppen. De får øyeblikkelig til
gang til utkastet, og kan straks føye sine kommentarer eller 
endringsforslag til utkastet. Disse kommuniseres tilbake til 
den opprinnelige utkastskriveren.

på denne måten erstatter kom-systemet mange av de samarbeids
former vi kjenner fra dagens situasjon - for eksempel telefon
samtaler eller møter. Karakteristisk for telefonsamtalene og 
møtene er at de ikke i seg selv er noe "dokument" i offentlig
hetslovens forstand (selv om notater fra samtaler eller møter 
kan bli oppfanget av loven). Kom-systemene illustrerer en end
ring fra muntlig til skriftlig kommunikasjon, samtidig som 
ulempene ved skriftlig kommunikasjon - den tid det tar å sende 
brev eller utkast - blir eliminert. Man får en ny type samar
beidssituasjon, hvor deltagerne kan være samtidig "tilstede" 
selv om de er geografisk adskilt, men hvor også "tilstedevæ-
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reisen" kan være tidsforskutt.

Dette er et forenklet eksempel som viser noe av det karakte
ristiske ved kom-systemer. Det har imidlertid et langt større 
potensiale. For eksempel kan samarbeidssituasjonen være helt 
uformell - en person med tilgang til et kom-system har billed
lig talt tilgang til et torv som også alle andre brukere har 
tilgang til. Her kan man slå opp små beskjeder på samme måte 
som man ville på en offentlig plass. "Har noen vært borti en 
sak som handler om det og det?" "Er interessert i å låne den 
og den boken." "Kommer til Oslo da og da - vil gjerne treffe 
noen som vet noe om det og det."

Samtidig inneholder kom-systemene den typen med gjenfinning- 
smuligheter som er streifet tidligere.

Man ser umiddelbart at denne typen systemer vil skape proble
mer i forhold til offentlighetsprinsippet. For det første vil 
dokumentbegrepet også her volde vanskeligheter - selv om den 
bruk man i dag ser av slike systemer gjør dem sammenlignbare 
med tekstbehandlingssystemer i så måte, og dermed muliggjør 
bruk av et analogisk dokumentbegrep.

Men det store problemet vil knytte seg til den nye kommunika
sjonssituasjonen. Offentlighetsprinsippet bygger i dag på at 
interne dokumenter skal vernes, og at det bare er dokumenter 
som passerer institusjonsgrensene som er offentlige. Men i 
kom-systemene vil typisk samme form for informasjon rom i dag 
utveksles i telefonsamtaler og lignende bli kommunisert i 
skriftlig form utover etatsgrenser. En analogisk anvendelse av 
offentlighetsprinsippet vil i utgangspunktet gjøre denne kom
munikasjonen offentlig. En del av kommunikasjonen kan man 
kanskje hevde knytter seg til "dokumenter som gjelder innhen
ting av" interne dokumenter - sml fvl § 5, 2.ledd, 2.pkt. Men 
hvis kom-systemer vil bli brukt til ustrukturert og uformell 
utveksling av meldinger og synspunkt, vil det vel være vanske
lig å bruke dette unntaket for alle eller hoveddelen av de
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formidlete meldningene på tvers av institusjonsgrensene.

Dette er et problem som ikke kan lases med en nærmere defini
sjon av dokumentbegrepet. Her må man ta stilling til hvorvidt 
denne typen systemer skal være offentlige eller interne. Etter 
analogisk anvendelse av dagens of fent1ighetsprinsipp, vil nok 
slike systemer bli gjenstand for innsyn. Det underliggende 
prinsippet om å skjerme interne dokumenter fra innsyn, vil vel 
nærmest trekke i retning av å kvalifisere kommunikasjonen 
innen slike systemer som unntatt fra offentlighet. Man kan 
hevde at analogisk anvendelse av gjeldende regler og "formålet 
bak reglene" trekker mot hvert sitt resultat.

Ønsker man å skjerme kommunikasjonen i slike systemer fra inn
syn, synes dette å kreve at man får myndighet til å kvalifise
re det enkelte system som unntatt fra offentlighet. Det vil 
senere bli diskutert om gjeldende lov gir kompetanse til å 
treffe en slik beslutning.
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Of fl § 2, 2.ledd bestemmer at enhver kan kreve å gjore seg 
kjent med innholdet av offentlige dokumenter "hos vedkommende 
forvaltningsorgan". Det ligger en begrensning i denne formule
ringen - man kan ikke møte opp i forvaltningsorgan A og der 
kreve innsyn i et offentlig dokument som beror hos forvalt
ningsorgan B. Dette er en så selvsagt begrensning i offentlig- 
hetsprinsippet at den ikke er berBrt i teorien, og i konven
sjonelle situasjoner er den vel også uproblematisk.

Det er selvsagt ikke noe i veien for at samme dokument er 
tilstede i mer enn ett organ - det vil jo typisk være tilfelle 
når organ A sender et brev til organ B og selv beholder en 
gjenpart av brevet. Er brevet et offentlig dokument, kan man 
kreve innsyn i det ved begge organer.

Som eksemplene ovenfor illustrerer, vil dette endres ved data
maskinbaserte systemer. I stedet for å få oversendt en opplys
ning fra organ A i et brev, kobler brukeren i organ B seg til 
organ As edb-system og leter seg frem til den aktuelle opplys
ningen. Opplysningen står som et skjermbilde på saksbehandle
rens terminal. Saksbehandleren kan ta en utskrift (og da fak
tisk produsere et papirdokument i organ B), ta et notat (som 
også kan være et papirdokument) eller bare merke seg opplys
ningen og ikke ta noen utskrift. I siste tilfelle etterlates 
ikke noe papirdokument i organ B. Det blir ikke materielle 
spor - i så måte er bruken av organ As system lik den telefon 
man måtte ha tatt til en kollega i organ A.

SpBrsmålet reiser seg om hvilke systemer man skal si faktisk 
er "hos" organ B. Ettersom datamaskinbaserte systemers tilg- 
jengeligelighet er uavhengig av geografisk avstand, vil det 
ofte være upraktisk å dublere systemer. Man finner frem til en

4.4 Tilgjengelighet
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arbeidsfordeling. Et system som har interesse for mer enn ett 
organ drives av f eks et sentralt organ, ett av de samarbei
dende organene hvor det er praktisk å vedlikeholde systemet 
eller hos en tjenesteytende organisasjon (f eks Statens data
sentral eller en interkommunal datasentral).

Det må være åpenbart utilfredstillende å hevde at et system 
bare er "hos" det organ som fysisk disponerer det lokale hvor 
det aktuelle datamaskinanlegg finnes - særlig når det for det 
første kan være en tjenesteytende organisasjon som driver 
anlegget, og for det andre i fremtidens datamaskinnettverk kan 
være vanskelig å vite nøyaktig hvor systemet befinner seg. Man 
må arbeide med et annet kriterium - f eks tilgjengelighet. Man 
bruker f eks et motstykke til det svenske "foervaringskrite- 
riet" (Seipel 1983:21), som karakteriseres som

"... vad som enkelt kan åstadkommas genom rutinmaessiga
insatser från myndighetens sida."

Man anser altså at hos ethvert organ er alle de opplysninger 
som organet rutinemessig kan få tilgang til. Dette vil repre
sentere en eksplosiv utvidelse av hva som anses å bero "hos" 
et bestemt organ. Det vil utvide offentlighetsprinsippet til å 
omfatte alt organet kan få tilgang til på en forholdsvis enkel 
måte, uansett om organet noen sinne har innhentet den aktuelle 
opplysning eller i det hele tatt brukt det aktuelle systemet. 
En slik utvidelse av offentlighetsprinsippet til å omfatte 
alle de systemer det forvaltningsorganet har tilgang til, ska
per et særlig problem hvor forvaltningsorganet har tilgang til 
kommersielle systemer. Man kan tenke seg at en representant 
for publikum møter opp i Justisdepartementet og krever tilgang 
til Lovdatas dokumentsamling. Etter argumentasjonen ovenfor, 
bør denne samlingen anses å bero "hos" Justisdepartementet, og 
man kan da kreve innsyn i den gjennom of fent 1ighetsprinsippet.

Her synes det som om det er naturlig å innføre visse begrens- 
ninger i offentlighetsprinsippet utfra ønsket om å skjerme
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offentlige organer mot en mulig misbruk. Det man bor ha for 
øyet, er formålet med of fentlighetsprinsippet. Hvis altså inn
syn hos det offentlige organet er en betingelse for å få inn
syn i dokumentene, må de selvsagt medvirke. Men hvor det fin
nes andre tilbud om innsyn i de samme dokumentene som star 
rutinemessig til disposisjon, vil det være naturlig å gi orga
net rett til å avvise henvendelsen samtidig som det gis anvis
ning på hvordan \nnsyn skal skaffes.

Her er det ikke mulig å gi anvisning på en helt klar grense.
Det er f eks ikke tilstrekkelig å påvise at tilgang til doku
mentsamlingen i prinsippet tilbys på markedet. Man kan tenke
seg et fagorgan som har et abonnement på en utenlandsk doku
mentasjonstjeneste, og også er den eneste abonnenten i landet. 
Det er forbundet med praktiske problemer å skaffe seg et abon
nement, og prisen står kanskje i sterkt misforhold til det 
aktualiserte behovet som munner ut i krav om innsyn. I en slik 
situasjon bør det offentlige etterkomme kravet om innsyn - her 
anses altså dokumentsamlingen å bero "hos" organet. Man kommer 
ikke utenom å lose dette problemet med en vurdering, hvor man 
gir anvisning på at det offentlige organet kan gi anvisning på 
en annen måte å tilfredstille behovet for innsyn når en slik 
mulighet er ordinært tilgjengelig på markedet uten for stor 
omkostning eller innsats.

Man har dessuten et par andre forhold i forbindelse med eks
terne informasjonstjenester som brukes av offentlige organer.

For det forste vil det vanligvis pålope kostnader ved bruk av 
slike tjenester - kostnader som slett ikke alltid er bagatell
messige. Bruk av spesialiserte, utenlandske tjenester kan være 
dyre både i det vederlag informasjonsleverandoren beregner seg 
og i form av kommunikasjon over telelinjer til et annet land. 
Det synes derfor som om man bør vurdere å innføre rett til å 
kreve refusjon svarende til det offentlige organets totale 
kostander ved at noen gjør bruk av en ekstern informasjonstje
neste gjennom sin innsynsrett.
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Det vil alltid være forbundet med kostnader å etterkomme 
henvendelser om innsyn. I dagens situasjon vil disse van
ligvis være indirekte, særlig i form av den tid det tar 
for offentlige tjenestemenn å bistå dem som gjør bruk av 
innsynsretten. Imidlertid kan det være eksterne institu
sjoner innen det offentlige som vedlikeholder systemene (f 
eks Statens datasentral), og det enkelte organ blir belas
tet sitt budsjett for bruk av tjenestene. Hvorvidt man vil 
la også dette anses som et tilfelle av bruk av eksterne 
tjenester med rett til å belaste den enkelte som gjør bruk 
av tjenestene, vil være en vurderingssak. Hittil har man 
ikke benyttet kompetansen etter offl § 8 til å innføre 
gebyr, og det er vel en uttalt mtilsetning at det i og for 
seg ikke er ønskelig å innføre en slik ordning. Hvis man 
foreslår en refusjonsordning for eksterne edb-tjenester, 
vil det vel være naturlig å gjøre den så begrenset som 
mulig i utgangspunktet.

Man bør kanskje peke på at offl § B, 3.ledd i sin nåværende 
form begrenser spørsmålet om gebyr til "avskrift, utskrift og 
kopier", og at det ikke uten videre er klart at denne hjemme
len dekke refusjon for tilgang til systemer - f eks et uten
landsk informasjonssystem. Bestemmelsen om "betaling for doku
ment som gjøres tilgjengelig i maskinlesbar form" (offl § 8,
3.ledd, 2.pkt) kunne kanskje etter sin ordlyd komme til anven
delse, men sikter på den situasjon at det offentlige gjør 
tilgjengelige maskinlesbare eksemplar av dokumenter som på 
vanlig måte er omfattet av offentlighetsprinsippet. Selv om 
man kan stille spørsmålstegn ved om § 8 gir hjemmel for en 
slik refusjons- eller betalingsordning, taler vel de beste 
grunner for å anse at det foreligger tilstrekkelig hjemmel 
selv om ordlyden kanskje kunne vært mer dekkende.

Hjemmelen i offl § 8, 3.ledd er ikke blitt benyttet - man 
ønsker prinsipielt at det skal være kostnadsfritt å benytte 
sin innsynsrett, og det kan medfører bl a store praktiske van-
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skligheter for de offentlige organene å administrere en beta
lingsplikt .

For det andre vil enkelte eksterne tjenester i sine abonne- 
netsvilkår kunne ha restriksjoner med hensyn til hvorvidt and
re enn abonnenten får tilgang til tjenesten. Dette kan begren
se i adgangen til å etterkomme anmodinger om innsyn. Sjelden 
vil vel abonnementsvi1 kårene være utformet slik når først et 
offentlig organ står som abonnent at man kan tolke dem som et 
forbud mot å etterkomme lovbestemt plikt. Men det vil lett bli 
et forbud mot å praktisere meroffentlighet i forhold til den 
eksterne informasjonsleverandøren. Man skal selvsagt ha for 
øye at den eksterne leverandøren har legitime, økonomiske 
interesser som bl a reqelmessig forsvares gjennom forbud i 
abonnementsvilkårene mot at abonnenten driver en "sekundær 
informasjonstjeneste" med grunnlag i abonnementet.

En slik utvidelse av innsynsretten som skissert ovenfor er 
knapt noe negativt trekk i lys av ønsket om størst mulig 
offentlighet og lik tilgang på opplysninger i periferi og 
sentrum. Men det bør erkjennes som et vesentlig spørsmål i 
forbindelse med en mulig utvidelse av offentlighetsprinsippet 
til edb-systemer. Det lille ordet "hos" i offl § 2, 2.ledd er 
ikke lenger trivielt og selvfølgelig, men vil bære hele denne 
praktisk viktige utvidelsen av prinsippets område. Og som man 
ser, denne utvidelsen kan man ikke løse gjennom en legaldefi- 
nisjon av begrepet "dokument".

De lege ferenda bør man også ga videre i spørsmålet om hvordan 
man skal få tilgang til systemene. Mange vil ønske ved hjelp 
av egen datamaskinutrustning å knytte seg til offentlige sys
temer. Synspunktet vil være at hvis man først har rett til 
innsyn, vil man også ønske å utnytte innsynsretten på den mest 
mulig effektive måten.

Dette vil reise en rekke spørsmål, f eks i forhold til data
sikkerhet. Rettslig sett vil en slik mulighet i Norge først og
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fremst være vanskelig på grunn av kravet om at innsynet skal 
skje i forhold til en "bestemt" sak. En slik direkte tilkob
ling til systemene vil si at brukerne helt fritt kan søke mel
lom opplysningene, og slett ikke behøver å identifisere noen 
"bestemt" sak i annet enn en meget formell betydning (datama
skinsystemet må få en entydig definisjon av hvilke opplysning
er som skal hentes frem og kommuniseres til brukeren).

Likevel vil ikke en slik løsning være i strid med gjeldende 
rett hvis det skjer på et område hvor det er tillatt å prakti
sere meroffentlighet. Det må antas at det i stigende grad vil 
bli stilt krav om å få denne typen innsyn i bestemte offentli
ge systemer - f eks journalregistre, bilregistre osv. Dette må 
også ses i sammenheng med utviklingen av teledata, som gjør 
enkelte slike systemer lett tilgjengelig også fra enkeltperso
ners lokale utrustning (hjemmedatamaskiner, fjernsynsapparater 
med enkelt tilleggsutstyr). Forsøk også fra Norge i forbindel
se med bilregisteret og kommuners møtekart viser at denne 
muligheten allerede er i ferd med å bli realisert.
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4.5 Datamaskinprogrammer

Ovenfor er de tre typene datamaskinbaserte systemer diskutert 
med hovedvekt på de dataene systemene inneholder og organise
rer. Men ethvert datamaskinsystem må også styres av data
maskinprogrammer. Et program inneholder instrukser som i 
detal] gir anvisning på hvordan systemet skal virke.

Uten å gå nærmere inn på hva et datamaskinprogram er, kan man 
slå fast at det representeres som en sekvens av ordrer skrevet 
i et programmeringsspråk, dvs med uttrykk, symboler og en 
struktur som kan tolkes av den aktuelle datamaskinen. Det 
skriftlige uttrykket et datamaskinprogram får, gjør at det kan 
minne om et sett instruksjoner skrevet i et litt styltete, 
velstrukturert og kryptisk engelsk.

Spørsmålet vil reise seg om et datamaskinproaram som driver et 
av de offentlige edb-systemene kan anses for å være et doku
ment i forhold til offentlighetsprinsippet, og noe man kan få 
tilgang til etter en analogisk anvendelse av dagens offentlig- 
hetsprinsipp. Har man altså ikke bare krav på å se teksten i 
et tekstbehandlingssystem, men også de datamaskinprogram som 
styrer tekstbehandlingen?

Offentlighetsloven bruker uttrykket "saksdokumenter" (sml §
2, l.ledd). Implisitt arbeider loven med en sondring mellom 
"saksdokumenter" på den ene siden og "regler for saksbehand
lingen" på den annen side. Det vil vel kanskje i enkelttilfel
le være tvil om hvorvidt f eks en instruks fra en overordnet 
er en "regel for saksbehandling" eller et dokument i en bes
temt sak. Men forutsatt at en slik grense er trukket, vil man 
måtte si at de skrevne instrukser mv som er "regler for saks
behandlingen" ikke er saksdokumenter, og at man derfor ikke 
har innsyn i dem etter offentlighetsloven.
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Åpenbart vil det kunne være vel så interessant å få kjennskap 
til de interne instrukser som er lagt til grunn for å komme 
frem til en avgjørelse som å få kjennskap til avgjørelsen. Men 
adgangen til slike styres av et annet regelsett, nemlig fvl 
kap VII. Forvaltningsloven inneholder en definisjon av for
skrifter (fvl § 2 litra c ) , oq bestemmer videre i fvl § 38 
at forskrifter skal offentliggjøres. Det finnes instrukser om 
saksbehandling som ikke kvalifiseres som forskrifter, og som 
derfor hverken er saksdokumenter etter offentlighetsloven 
eller forskrifter etter forvaltningsloven. Men denne typen 
regler har altså ikke betydning for "rettigheter eller plikter 
til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer", 
og er heller ikke del av de offentlige dokumentene i en bes
temt sak .

I vår sammenheng er det ingen grunn til å forfølge dette re
sonnementet videre. Formålet var bare a gjøre klart at den 
samme sondringen som finnes mellom data og programmer finner 
vi også mellom dokumenter og regler i konvensjonelle systemer. 
På samme måte som for "regler om saksbehandlingen" vil ikke - 
etter analogisk anvendelse av of fentlighetsprinsippet - prog
rammer omfattes av innsynsretten.

Det kan nok hevdes at grensen mellom data og programmer er mer 
flytende enn grensen mellom dokumenter og regler i konvensjo
nelle systemer. F eks inneholder et register bare et sett med 
opplysninger. Programmet tillater at man kombinerer opplys
ningene på en rekke forskjellige måter, og da far ut statis
tikk i form av kurver, korrelasjonstabeller, søylediagrammer, 
demografiske kart osv. Disse formene for representasjon av 
data er ikke til stede før brukeren aktiviserer programmet, 
som ad hoc produserer dem på egnet medium. For å kunne stille 
seg kritisk til denne representasjonen, vi.l man også måtte se 
på programmet eller en dokumentasjon av dette.

Likevel synes det klart at en analogisk anvendelse av offent-
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lighetsprinsippet gir som resultat at programmene eller prog
ramdokumentasjonen ikke blir offentlig etter offentlighets
loven. Men - på samme måter som regler for saksbehandling - 
vil programmer etter omstendighetene fanges opp av forvalt
ningslovens regler om kunngjøring av forskrifter. Dette vil 
imidlertid være svært atypisk, ettersom forskriftene bor være 
representert på annen måte enn i et datamaskinprogram, og 
programmet bare vil være en slavisk representasjon av disse 
reglene - programmet vil altså selv ikke bestemme rettigheter 
eller plikter.

Likevel er det hevdet at man har funnet eksempler på data
maskinprogrammer som nettopp har kvalitet av å være for
skrifter (jfr Rynning 1976:50), og det er akseptert at 
datamaskinprogrammer kan være forskrifter (Eckhoff 
1982 : 548) .

Dette forhindrer ikke at det ville være onskelig at datama
skinprogrammer - og særlig dokumentasjonen av disse - var 
tilgjengelig for almenheten eller deres representanter. Slike 
programmer vil ofte være av vesentlig betydning for hvordan 
forvaltningssystemer virker, og bor da kunne være gjenstand 
for analyse og kritikk. Dette gjelder forøvrig også i forhold 
til de ovenfor nevnte "instrukser om saksbehandling", som det 
også vil være onskelig å gjore tilgjengelig for almenheten.

Men det kan også vtre vanskelig å innfore en generell offent
lighet, ettersom leverandøren av programmer i avtalen med bru
keren ofte innfører strenge regler for å skape konfidensiali- 
tet rundt programmet og programdokumentasjonen. Dette anses 
nødvendig for å skape et tilstrekkelig vern av det imaterielle 
gode datamaskinprogrammet er.

Noen klar de lege ferenda-holdning er det derfor vanskelig 
helt generelt å utvikle i forhold til datamaskinprogrammers 
offentlighet for så vidt de er del av datamaskinassisterte 
forvaltningssystemer. Og på dette punkt i utredningen kan man
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nøye seg med konklusjonen at en analogisk anvendelse av 
offentlighetsprinsippet ikke vil gi innsyn i datamaskinprog
rammene .

Det er i dette avsnittet ikke tatt opp spørsmålet om hvor
vidt et datamaskinprogram i seg selv kan være et offentlig 
dokument. Det er ikke ukjent at f eks Rasjonaliseringsdi
rektoratet utarbeider datamaskinprogrammer. Man kan ikke 
anta at dette kommer i noen annen stilling enn når en 
statsinstitusjon utarbeider en rapport e lign. Det vil 
altså si at hvis datamaskinprogrammet er utarbeidet av et 
offentlig organ, oppstår det spørsmål om hvorvidt det er 
et "saksdokument” etter of fl § 2. Besvares dette bekref
tende, vil man på vanlig måte kan kreve innsyn i forhold 
til dette dokumentet. Ettersom slike programmer kan repre
sentere betydelige verdier som det offentlige kan ønske å 
utnytte økonomisk, kan faktisk innsynsretten skape et 
problem, som svarer til det problem man vil få i andre 
offentlige forsknings- eller utviklingsorganisasjoner hvor 
analyseresultater, tegninger, rapporter mv har en omset
ningsverdi, og hvor innsyn kan anses å komme i konflikt 
med behovet for å beskytte det offentliges investering i 
datamaskinprogrammer og offentlighetsprinsippet.

Det område hvor konflikten mellom "forretningsinteres
ser" og offentlighetsprinsippet har vært mest uttalt, 
har vært i forbindelse med produktrelaterte opplys
ninger hos myndighetene. Disse vil ofte inneholde for
retningshemmeligheter, og vil etter omstendighetene 
være unntatt etter of f 1 § 5a.

Det blir derfor et spørsmål om hvorvidt datamaskinprogram
met er et "saksdokument" etter of fl § 2. Ofte vil vel 
dette ikke være tilfelle når f eks et offentlig organ 
gjennomfører en generell utvik 1ingoppgave, og etter gjel
dende rett vil spørsmålet måtte avgjøres på dette grunn
lag. Dette synes ikke å ha skapt nevneverdige problemer i
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praksis, hverken i forhold til datamaskinprogrammer eller 
andre tilsvarende verdier utviklet innen offentlige orga
ner. Det er derfor ingen oppfordring til å vurdere lovend
ringer på dette punkt, og i alle fall ikke for datama
skinprogrammer isolert.
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5. Utenlandske erfaringer

5.1 Sverige

Det mest interessante landet i forbindelse med offentlighetsp- 
n n s i p p e t  og edb er utvilsomt Sverige. Det svenske offentlig- 
hetspnnsippet har en lang tradisjon og er blitt formet av en 
aktiv rettspolitisk diskusjon med flere lovrevisjoner i løpet 
av det siste tiår. Of fent1ighetsprinsippet er imidlertid 
forskjellig utformet fra det norske - og det er derfor ikke 
naturlig i denne sammenheng å se på det i full bredde. Her vil 
bare de begreper som svarer til det norske "dokument" bli 
diskutert. Andre svenske erfaringer er trukket inn i diskusjo
nen hvor det anses hensiktsmessig.

Det tradisjonelle grunnbegrepet i tryckfrihetsfoerordningen er 
"handling", som i alminnelig språkbruk nærmest betegner frems- 
tillinger i skrift (jfr Seipel 1983:24) - og altså i utgang
spunktet er svært parallelt med det norske dokumentbegrepet. I 
løpet av 1960-årene dukket spørsmålet opp hvorvidt også opp
lysninger registrert på maskinlesbare media var "handling". 
Regeringsraetten fastslo (RÅ 1971 ref 15) at dette var tilfel
let - den aktuelle saken handlet om opplysninger lagret på 
magnetbånd. Retten mente at man ikke kunne godta at den tek
niske utviklingen som sådan ledet til en innskrenkning av 
offentlighetsprinsippet.

I lovrevisjonsarbeidet ble det diskutert tre forskjellige 
muligheter for en revisjon av loven med hensyn til edb (Seipel 
1983:8-9).

Den første ville innebære en analogisk anvendelse av det tra
disjonelle "handlings"-begrepet, og var foreslått av Offent- 
lighetskommitten 1966.
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Den andre muligheten var en helt separat regulering av "tekni
ske upptagningar", herunder opplysninger lagret på maskinles
bart medium. Of fentlighets- och sekretesslagsti ftningskomitten 
foreslo en slik separat regulering av "almaenna upptagningar 
foer automatisk databehandling" i SOU 1972:74 Data och integ- 
r i tet (den samme utredningen som foreslo den skjellsettende 
svenske personvernlovgivningen). Komiteen mente slike "upptag
ningar" var så forskjellige fra tradisjonelle "handlingar" at 
en separat regulering var berettiget. I vår sammenheng kan det 
være interessant summarisk å se på komiteens karakteristikk av 
denne forskjellen (etter Seipel 1983:9):

- slike "upptagningar" er ikke visuelt lesbare
- det kan ikke være avgjørende hvor et maskinlesbart medium 

fysisk oppbevares
- det bør være avgjørende hvem som har rett til å utnytte 

informasjonen
- det kan være vanskelig å avgjøre når en "handling" blir 

offentlig, ettersom den ofte kontinuerlig blir endret

- at "upptagningen" kan være fysisk oppdelt av hensiktsmes- 
sighetsgrunner, og at derfor deler må hentes fra flere 
steder for at man skal få en forståelig helhet

Man vil kjenne igjen flere av disse innvendingene som paral
lelle til de vanskelighetene som foran under pkt 4 er påpekt i 
forbindelse med en "analogisk" anvendelse av det gjeldende, 
norske offent1ighetsprinsippet.

Den tredje muligheten var å anse "upptagninger foer ADB" som 
"handlingar", men innta i loven enkelte særregler for disse. 
Det var denne mellomløsningen som ble valgt i lovendringene av 
1974 .

Offentlighets- och sekretesslagstiftningskomitten fortsatte 
sitt arbeid og kom med sin endelige utredning i SOU 1975:22.
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Denne førte igjen frem til nye lovendringer som trådte i Kraft 
i 1978. Her ble de tidligere lovendringene med sikte på edb 
revidert - de var vel under enhver omstendighet blitt ansett 
som provisoriske. Diskusjonen ble særlig ført videre med hen
syn til hvor langt almenhetenes innsynsrett skulle gå, og man 
utviklet i utredningen et "foerfogandekriterium" som skulle 
bestemme grensen mellom offentlige og ikke offentlige registe- 
ringer. Dette ble imidlertid ikke fulgt opp av lovgivningen, 
som nærmest begrenset seg til å trekke grensen i forhold til 
personregister (som ble unntatt fra offentlighet).

Det videre revisjonsarbeidet gikk så over til Datalagstift- 
ningskommitten (DALK) som presenterte sin delutredning Of- 
fentlighetsprincipen och ADB som SOU 1980:31. Denne foreslår 
heller ingen prinsipielle endringer i de aktuelle begrepene, 
men foreslår en komplettering og klargjøring av lovens "upp- 
tagningsregler". Proposisjonen (Prop 1981/82:37) slutter seg 
til dette - det innføres ingen endringer av de grunnleggende 
begrepene, men praktisk viktige regler - som f eks at myndig
hetene skal legge forholdene til rette slik at almenheten selv 
skal kunne få tilgang til edb-systemene fra terminal - blir 
foreslått innført.

Proposisjonen peker imidlertid på de problemene som det gjel
dende begrepsapparatet er beheftet med, og det uttales at dis
se problemene skal forfølges innen Justitiedepartementet. Som 
del av dette arbeidet har også professor Peter Seipel på opp
drag av departementet utarbeidet sin rapport Offentlighetens 
begrepp (IRI-rapport 1983:8).

Som Seipel påpeker i sin rapport, har offent1ighetsprinsippet 
knyttet seg til (1983:19)

"... en materialiserad informationsenhet vilken enkelt kan
ti 1lhandahå1las almaenheten."

Det er nettopp dette som også er utgangspunktet for det norske
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dokumentbegrepet. Seipel nevner de avgrensningsproblemer som 
vanligvis er knyttet til begrep som "dokument", og som er 
streifet foran - f eks at flere sider kan utgjøre ett doku
ment, eller at bilag til ett dokument selv er et nytt doku
ment.

Seipel (1983:20) understreker at de samme avgrensningsproble
mene i prinsippet knytter seg til datamaskinbaserte systemer, 
men at disse problemene - som i forhold til tradisjonelle sys
temer har fortonet seg som overkommelige - nå blir vanskelige
re. Dette gjelder f eks det svenske begrepet "upptagning" 
anvendt på datamaskinbaserte systemer:

"I sjaelva begreppet upptagning ligger aennu mindre aen i 
begreppet framstaellning i skrift eller bild någon klar 
avgraensning uppåt eller nedåt (minsta tilgaengliga enhet, 
stoersta tilgaengliga enhet). Med upptagning avses en 
konstellation av maskinlaesbara data som har sakligt sam
band och alltså logiskt hoerer samman."

Seipel (1983:22-23) har forsøkt å illustrere begrepsapparatet 
i tryckfrihetsfoerordningen med følgende figur:
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Fig 4 - Grunnbegreper i den «venske t.ryckfrihetsfoerord- 
ningen (etter Seipel 19B}:23)
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Seipel vurderer å innføre tre typer "handling" i loven - 
fremsti 11inger i skrift og bilde, "ADB-upptagningare" og "oev- 
riga upptagningar" (1983:27), men konkluderer likevel slik 
(1983:28):

"Sammanfattningsvis går det inte att finna något entydigt 
grundbegrepp med anknytning till datalagringsmedia ock 
dataorganisation som kunde ersaetta termen 'upptagning' 
och bidra till att loesa de många problem som i och foer 
sig finns naer det gaeller att bestaemma vad som skall 
vara tillgaengligt enligt T F . Man tvingas - precis som 
naer det gaeller 'fraemstaellning i skrift eller bild' - 
att ha ett vagt begrepp som utgångspunkt."

Det kan også nevnes at Datainspektionen i en uttalelse til 
regjeringen fra 1975 (Datainspektionens erfarenheter av data- 
lagen , juli 1973 - oktober 1975; 1975-11-24) fremmer et eget 
forslag som har interesse i vår sammenheng, ettersom det fak
tisk bygger på begrepet "uppgift", som jo svarer til vårt eget 
begrep "opplysning". Det heter (s 78, sitert etter Seipel 
1983:26) :

"Bada 'handling' och 'upptagning' avser egentlig samma 
sak, naemligen 'information'. En handling kan innehålla 
information i form av en eller flera uppgifter. En upptag
ning foer ADB utgoers i sina minsta delar av variabler 
eller uppgifter. I sekretesslagen foerekommer också en 
blanding av 'handlingar' och 'uppgifter'. Ibland aer en 
viss typ av handling sekretessbelagd, ibland en viss slags 
uppgift. Såsom redan framgått vållar handlingbegreppet i 
sekretesslagen problem, eftersom sekretesskyddet ofta upp- 
hoer naer uppgifter med hjaelp av ADB-tekniken omvandlas 
til nya typer av handlingar. Ersaetts 'handling' och 'upp
tagning' med 'allmaen uppgift', loeses många men inte alla 
av de problem som finns idag. 'Allmaen uppgift' oeveren- 
staemmar både språkligt och matreiellt med saettet att 
lagra information, oavsett om det sker på papper, bild.
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ljudband, datamedium osv. Nackdelarna består i att begrep- 
pet 'uppgift' ibland kan av praktiska skael skapa en onoe- 
digt omfattande sekretess, som trots allt inte aer till- 
raecklig ... Nackdelarna synes dock uppvaegas av foerde- 
larna ..."

I Sverige har man også forsokt â ta hensyn til det problem som 
er diskutert foran i forbindelse med databasesystemer - nemlig 
bruk av et datamaskinprogram som sammen med tilgjengelige data 
lager en ny fremstilling, typisk i form av statistiske over
sikter. Det har vært hevdet at den nye, svenske lovgivningen 
som gir almenheten direkte adgang til datamaskinbaserte syste
mer ved såkalte "présentasjonsterminaler", loser dette proble
met (Burkert et al 1983:91). Tanken må da være at brukeren 
ikke bare får tilgang til de lagrete opplysningene, men også 
kan manipulere disse ved hjelp av de tilgjengelige programme
ne, og slik få de onskete "behandlete resultatene".

Det er imidlertid hoyst tvilsomt om denne adgangen til en pré
sentas jonsterminal gir en slik tilleggsrett til å behandle de 
lagrete opplysningene. Seipel (1983:68) hevder:

"Den begaerda informationen kan vidare vara intellektuellt 
eller automatiskt haerledd information, d.v.s. data bear- 
betas som indata foer att producera ett visst informa- 
tionsresultat. Det kan t.ex. handla om att jaemfoera egen- 
skapsvaerden i vissa objektbeskrivningar med varandra foer 
att utroena samband av statistisk eller annen art. Haer 
måste huvudregeln vara att i den mån myndigheten har någon 
skyldighet att tillhandaaå med upplysningar så kan det på 
sin hoejd handla om ett serviceåliggande enligt sekretess- 
lagen 15:4 ..."

Etter dette må det antas også å være gjeldende svensk rett at 
slike potensielle resultater av en databehandling ikke omfat
tes av of fent 1ighetsprinsippet, eller at tilgangen til dem i 
alle fall ikke direkte er regulert av loven. Imidlertid kan
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forvaltningen naturligvis bistå den som henvender seg og uten 
direkte plikt frembringe de ønskete resultatene (noe som også 
selvsagt vil kunne gjøres etter norsk rett). Det eneste land 
som direkte i loven har berørt dette problemet, synes derfor å 
være Canada (se nedenfor).

En oppsummering av de svenske erfaringene kan kanskje formule
res i to hovedpunkter:

(1) Heller ikke i Sverige er man kommet frem til grunnbeg
reper man er fullt ut tilfreds med.

(2) Anvendelsen av offent1lghetsprinsippet på edb-systemer 
innebærer en rekke tilpasninger som ikke knytter seg 
til grunnbegrepene, men hvordan almenheten eller dens 
representanter skal kunne nyttiggjøre seg forvaltning
ens datamaskinsystemer og -utrustning.

Man bør kanskje også nevnde den seneste utviklingen i Sverige 
som knytter seg til forholdet mellom personvern- og offentlig- 
hetslovgivning. I en klagesak for Stockholm laen (dnr 2136-83) 
traff regjeringen 17.5.1984 vedtak om å fravike Datainspektio- 
nens tidligere vedtak. Datainspektionen hadde forsøkt å innfø
re forskrifter for bruk av et "folkbokfoeringsregister" som 
innebar at publikum bare kunne få bruke visse søkenøkler i 
forhold til edb-systemet. Regjeringen pekte på at begrepet 
"allmaen handling" omfattet det et organ rutinemessig kunne ta 
frem gjennom sitt system. Dette ble tilgjengelig for publikum, 
og personvernlovgivningen skulle ikke alene begrense innsyns
retten. I en annen sak (dnr 2019-83) traff regjerningen vedtak 
i klagesak 22.3.1984 over en personregister ført av Kalmar 
laen. Her ble det bl a ført inn sensitive opplysninger som 
"dom, ordningsbot eller straffoerelaeggande". Regjeringen anså 
det her å foreligge risko for utilbørling krenkelse av person
vernet, og sluttet seg til Datainspektionens vedtak om at opp
lysningene ikke kan registeres.

Rettstilstanden synes dermed å være at man ikke av personvern
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lovgivningen alene (sekretesslovgivningen kan føre til et 
annet resultat) kan hindre at opplysninger i et edb-register 
blir tilgjengelig for publikum når de først er innført - pub
likum skal ha samme innsyn i registret som vedkommende offent
lige organ. Denne konsekvens har Datainspektionen trukket i en 
siste avgjørelse (dnr 878-84) av 19.6. 1984 om et "må 1reg iste r , 
allmaenna mål ock aerenden" ved Goeteborg tingsraett. Dette 
angår en automatisering av et konvensjonelt saksregister ved 
domstolen. Datainspektionen peker på at sammenstilninger har 
vært vanskelige å gjøre i den konvensjonelle situasjonen, til 
tross for alfabetiske hjelpergistre. Men overgangen til edb 
vil endre denne situasjonen, og Datainspektionen anser at re
gistret ikke kan "sekretesskyddas", samtidig som begrensinger 
i publikums bruk av søkenøkler ikke kan innføres.

"Då således risk foer oti1lboer1igt intrång i registreads 
personliga integritet enligt datainspektionens uppfatning 
kan komme att foereligga, och då denna risk inte på et 
tilfredstaellande saett kan elimineras med hjaelp av foe- 
reskrifter, skall ansoekningen laemnas utan bifall."

Man ser altså at konflikten mellom offent 1ighetsprinsipp og 
personvernlovgivningen fører til et (foreløbig) forbud mot en 
automatisering som sikkert er rasjonell sett fra det enkelte 
organs side. Dette varsler om at konklusjonen ovenfor kan 
forsterkes: Man har ikke i Sverige funnet frem til en tilf- 
redstillende løsning i forhold til edb-systemer. Det er dessu
ten god grunn til å ta den potensielle konflikt mellom offent
lighet sprinsipp og personvern alvorlig, og sørge for at slike 
lover blir koordinert og harmonisert. Hittil er ved Canada det 
eneste land som har gitt føyd prinsippene inn i en lov (se 
nedenfor), men behovet for å se dem i sammenheng har altså 
realisert seg flere steder.
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En rekke land har i dag et of fent1iqhetsprinsipp, men i flere 
av disse landene nevnes ikke edb-systemer i lovgivningen, og 
det antas at prinsippet ikke omfatter datamaskinlagrete opp
lysninger. Dette gjelder (Seipel 1983:12) Danmark, Finland og 
Nederland. Særlig interessant er det kanskje at Finland, som 
har det samme utgangspunktet for sitt of fent 1ighetsprinsipp 
som Sverige, i så måte har utviklet det anderledes.

Av de andre land som har et of fent1 ighetsprinsipp, er kanskje 
særlig Canada interessant - bl a fordi den føderale lovgiv
ningen nylig (1982) er revidert for å oppnå en koordinering 
med personvernlovgivningen og for å ta hensyn til ny teknolo
gi-

Den kanadiske lovgivningen bruker som hovedbegrep "records", 
som defineres i sect 3 (dette og følgende lovsitater er hentet 
fra OECD ICCP(83)15):

"... any correspondence, memorandum, book, plan, map, dra- 
wing, diagram, pictoral or graphic work, photograph, film, 
microform, sound recordning, videotape, machinereadable 
record, and any other documentary material, regardless of 
physical form or characteristics and any copy thereof ..."

Man ser at datamaskinlagrete opplysninger uttrykkelig er nevnt 
("machinereadable record").

Uttrykket "record" har flere vanlige betydninger på eng
elsk. En av dem er en teknisk betydning i forhold til edb, 
særlig i forhold til databasesystemer, hvor en "record" er 
den pragmatisk definerte "dataenheten" i systemet. Denne 
antydningen til dobbelthet i betydningen ser man også i

5.2 Andre land
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det norske uttrykket “dokument", som har en teknisk betyd
ning i vanlig bruk særlig i forhold til tekstbehandling
ssystemer .

Det prinsipielt mest interessante med loven, er at man også 
kan kreve tilgang til "records" som ikke allerede eksisterer i 
de datamaskinbaserte systemene, jfr sec 4(3):

"... for the purpose of this Act, any record requested 
under this Act that does not exist, but can, subject to 
such limitations as may be prescribed by regulation be 
produced from a machine-readable record under the control 
of a government institution using computer hardware and 
software and technical expertise normally used by the 
government institution shall be demmed to be a record 
under the control of the government institution ..."

Det opplyses fra det kanadiske "information commissioner" at 
man foreløbig mangler eksempler pa bruk av denne bestemmelsen 
(juni 1984 ) .

I vår sammenheng er det interessant å merke seg at man har 
lost problemet ved en legaldefinisjon av det grunnleggende 
begrepet, som svarer til det norske uttrykket "dokument". Man 
kan da i prinsippet tenke seg en tilsvarende løsning i norsk 
rett.

Også USA bruker Freedom of Information Act (1966) begrepet 
"records", jfr sec 552(a)(3), 5 USC. Dette uttrykket er ikke 
definert i loven selv. Men den beslektete personvernlovgiv
ningen inneholder en definisjon (sec 552a(a)(4)) som først og 
fremst tar sikte på å definere hva som er personlige opplys
ninger, men som indirekte karakteriserer "record" som "item, 
collection, or grouping" om en enkeltperson. Sammenhengen mel 
lom de to lovene gjør det naturlig å tolke også Freedom of 
Information Act slik at den omfatter maskinlesbare opplysning 
er - og slik tolkes da også loven. Det er antatt at også data
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maskinprogrammer kan være "records" i lovens forstand, jfr 
OECD ICCP(83)15:23 med henvisninger.

Også i USA er altså anvendelsen av of fent1ighetsprinsippet 
knyttet til forståelsen av grunnbegrepet "record", men noen 
særlig tilpasning til edb-systemer er ikke gjort. Dette skal 
man imidlertid ikke legge for stor vekt på - dels foregår til
pasningen gjennom aktiv bruk av loven for domstolene, dels er 
loven for tiden under revisjon (Burkert et al 1983 CR 18:6).

Australia fikk sin Freedom of Information Act i 1982. Det 
sentrale begrepet i loven er "document” , som defineres i sect 
4(1), og omfatter foruten skrevne doukumenter (Burkert et al 
1983:CR 11:3):

” ... any article or thing that has been so treated in 
relation to any sounds or visual images that these sounds 
or ... images are capable of being reproduced ... and inc
ludes a copy of any such matter".

Lovens definisjon av "document" omfatter visstnok ikke direkte 
datamaskinlagrete opplysninger (det beror, så vidt jeg kan se, 
på en tolkning av uttrykket "images” ), men man har likevel 
etter sec 17 rett til å få tilgang til slike opplysninger som 
om det var en forespørsel om å få tilgang til et dokument hvis 
(jfr Burkert et al 1983:CR 11:3):

"... the agency could produce a written document by (i) 
the use of a computer that is ordinarily available to the 
agency for retrieving or collating stored information ...”

Her har man altså løst spørsmålet ikke ved å utvide definisjo
nen av "document" til å omfatte maskinlagrete opplysninger, 
men ved å pålegge forvaltningsorganet en plikt til å bruke 
datamaskinsystemet til å produsere et dokument - altså en mer 
indirekte tilgang til de maskinlagrete opplysningene (jfr også 
Seipel 1983:12).
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Den franske loven er fra 17.7.1978 (loi no 78-753) med end 
ringer av 1979 (loi no 79-587). I den franske lovgivningen er 
grunnbegrepet "document administratif", som er definert i arl 
1 :

"... dossiers, reports, studies, proceedings, minutes, 
statistics, directives, instructions, circulars, ministe
rial notes and replies containing an interpretation of 
substantive law or a description of the Administrative 
Supreme Court (Consiel d'Etat) and administrative tribu
nals, forecasts and decisions in the form of writing, 
sound or video-recording, or automated processing of 
information other than personal data ..."

Som man ser er datamaskinlagrete opplysninger eksplisitt 
omfattet av definisjonen - forbeholdet om personlige opplys
ninger begrunnes i koordinering med den franske personvernlov
givningen. Tolkningsproblemene har knyttet seg særlig til kva
lifikasjonen "administratif" snarere enn betydningen av "docu
ment", jfr f eks Burkert et al 1983 CR3:9.
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Denne korte gjennomgangen av erfaringer fra andre land kan gi 
grunnlag for et par konklusjoner.

For det første ser man at to typiske strategier for utvidelse 
av of fentlighetsprinsippet til datamaskinlagrete opplysninger 
avtegner seg:

(1) En utvidelse eller modifikasjon av et grunnbegrep som 
noenlunde svarer til det norske begrepet "dokument" 
(svensk: "handling"; kanadisk og amerikansk: "record"; 
fransk: "document") som gjør at prinsippet får "analo
gisk" anvendelse på edb-systemer.

(2) En indirekte utvidelse gjennom å pålegge offentlige 
organer en plikt til gjennom edb-systemer å produsere 
tradisjonelle dokumenter (Australia).

For det andre ser man at det er gjort få anstrengelser for en 
ytterligere tilpasning av offentlighetsprinsippet. Slike andre 
spørmsål kan være f eks

- når organer deler edb-systemer, når ett organ har tilgang 
til et annet organs system osv, hvilke krav skal man da 
stille til tilgjengelighet for at man skal kunne kreve 
innsikt i dokumentet ved det enkelte organ (særlig disku
tert i svensk teori)

- problemet med de "konstruerte dokumentene", f eks aggre- 
gerte opplysninger på grunnlag av "offentlige opplysning
er" (som er lovregulert i Canada)

5.3 Oppsummering

- mulighet for almenheten eller deres representanter til å
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få direkte tilgang til forvaltningens edb-systemer (]fr 
den svenske diskusjonen av présentasjonsterminaler og den 
australske reguleringen som bare gir indirekte adgang)

Det er derfor begrenset hvor mye man faktisk kan trekke ut av 
de utenlandske erfaringene. De fleste har valgt en enkel 
utvei, uten å ta opp mange av de prinsipielt vanskelige spørs
målene. Praksis har ennå ikke avleiret erfaringer om hvor de 
enkle løsningene kommer til kort - de fleste av lovene er jo 
bare noen ganske få år gamle. Mye tyder vel på at Canada er 
det land som ved siden av Sverige for tiden har den mest inte
ressante utviklingen (jfr også Seipel 1983:12).

Burkert et al (1983:92) konkluderer sin rapport (som er skre
vet for EF-kommisjonen) om forholdet mellom offentlighetsprin- 
sippet oq ny teknologi slik:

"In our view it should be noted that, while it may become 
necessary to include computerised information into the 
scope of access to government information acts, this inc
lusion may create a number of problems which, by a mere 
extention of the definition, cannot sufficiently be sol
ved . "
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6. Forslag

6.1 Innledning

Etter oppdraget skal denne utredningen munne ut i et forslag 
til definisjon av dokumentbegrepet for edb-baserte systemer i 
henhold til of fl § 3. Som diskusjonen foran har vist, er det
te ikke tilstrekkelig for løsning av de nye problemene som 
oppstår i forbindelse med anvendelse av offentlighetsprinsip- 
pet på edb-baserte systemer. Ikke bare rammene for oppdraget, 
men også for gjeldende lov, gjør den løsningen som foreslås i 
dette kapittelet til en midlertidig løsning. En permanent løs
ning kan man bare oppnå ved at hele offentlighetsloven revi
deres systematisk med sikte på edb.

Det bør reises spørsmål om "dokument" er det mest hensiktsmes
sige grunnbegrepet for offentlighets- og forvaltningsloven 
(sammen med beslektede lover). Som begrepsdiskusjonen har 
vist, forutsetter dokument referanse til en slags fysisk 
enhet. I edb-systemer brytes denne forutsetningen. Som gjen
nomgangen av utenlandsk rett har vist, og som løsningen fores
lått nedenfor under pkt 6.2 også vil illustrere, er det mulig 
å beholde dette grunnbegrepet også i forhold til edb-baserte 
systemer, selv om det vil skape vurderingsspørsmål. Man opere
rer altså med et analogt eller et konstruert dokumentbegrep.

I alle konstruksjonene av dokumentbegrepet vil det andre 
grunnbegrepet "opplysning" spille en hovedrolle. Mye kan tyde 
på at dette begrepet er bodre egnet til å danne grunnlaget for 
en regulering av innsyn enn "dokument". Det er uten videre 
klart at det også kan være et vurderingsspørsmål hva som skal 
kvalifiseres som en "opplysning". Men dette kan avklares ved 
at man relaterer opplysning til ett eller annet. I personre
gisterloven er hovedrelasjonen til "person", i offentlighets-
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lovens sammenheng kan man tenke seg en tilsvarende relasjon 
til "sak".

Det virker da som om man mer direkte går løs på hovedspørsmå
let i innsynsproblematikken: Hvilke opplysninger som det 
offentlige sitter inne med, skal borgerne kunne få adgang til?
I hvilke situasjoner er det berettiget å gi tilgang til opp
lysninger?

Forskjellen i angrepsvinkel i forhold til gjeldende rett skal 
ikke overdrives. Også gjeldende rett benytter de to grunnbeg
repene "opplysning" og "dokument". Det er kanskje mer et 
spørsmål om lovteknikk enn om substans. Det synes som om en 
enhetlig regulering av ulike typer systemer kan oppnås enklere 
med utgangspunkt i "opplysning" enn "dokument". Fremdeles kan 
man ønske å bruke begrepet "dokument" som et hjelpebegrep i 
forhold til "opplysning", selv om behovet denne veien kanskje 
ikke umiddelbart synes like stort som behovet for å bruke 
"opplysning” som hjelpebegrep i forhold til "dokument". F eks 
synes det som om det kan være like enkelt å sondre mellom 
interne og eksterne opplysninger som interne og eksterne doku
menter .

En slags hovedkonklusjon av denne utredningen er derfor klart 
negativ: Oppdraget gir for lite spillerom for en generalrevi- 
sjon av offentlighetsloven med sikte på edb, samtidig som 
utredningen synes å ha avdekket flere synspunkter som kunne 
gjøre en slik generalrevisjon ønskelig.

Et hovedproblem bør understrekes: Det er radikalt forskjellig 
å gå gjennom offentlighetsloven med et rettsteknisk og et 
rettspolitisk formål for øyet. Det rettstekniske formålet har 
vært sentralt i vår gjennomgang: Hvordan kan man tilpasse 
gjeldende rett slik at man også kan la offentlighetsprinsippet 
få anvendelse på edb-systemer? Man vil da ofte akseptere beg- 
rensninger i gjeldende rett, begrensninger som har sin begrun
nelse nettopp i de teknologiske begrensningene edb rokker ved.
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Og man vil ikke ønske å utnytte de nye mulighetene i edb-tek- 
nologien.

Det finnes mange eksempler på at en rettspolitisk gjennomgang 
ville ført til andre diskusjoner og konklusjoner. F eks i 
diskusjonen av journal-begrepet. Det er åpenbart lovgivers 
formål med reglene at journaler skal være offentlige - så åpne 
som mulig, med de begrensinger som taushetspliktbestemmelser 
skaper. Det vil si at man etter offentlighetslovens grunnleg
gende forutsetninger ikke kan hevde at det er noe mål å beg
rense tilgang til, eller bruk av slike åpne journaler. De bur
de kunne aksesseres fra avisredaksjoner, og redaksjonene burde 
kunne bruke alle de søkemuligheter som står til forvaltningens 
disposisjon for å identifisere mulig interessante dokumenter 
som de ønsker tilgang til. Hvis slike "dokumenter" var i 
maskinlesbar form, burde de selvsagt også kunne kommuniseres 
over telenettet til redaksjonen.

Slike spennende og rettspolitiske perspektiver er dessverre 
blitt skjøvet i bakgrunnen i denne utredningen. Problemstil
lingen har ikke vært hvordan offentlighetsprinsippet kan 
utvikles ved hjelp av ny teknologi, men hvordan det eksiste
rende prinsipp skal kunne finne anvendelse på edb-baserte sys
temer .

Det er viktig å fremheve og understreke denne begrensningen, 
slik at utredningen ikke får en direkte negativ rettspolitisk 
effekt. Den gir ikke svar på et rettspolitisk, men et retts- 
teknisk spørsmål. Den forsøker i sitt forslag å tilpasse gjel
dende rett til edb-baserte systemer, og unnlater å utvikle 
offentlighetsprinsippot i lys av edb-baserte systemers mulig
heter .

I denne forbindelse kan et par ytterligere forutsetninger 
fremheves.

Journaler. En viktig forutsetning knytter seg til journaler.
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For almenheten eller almenhetens representanter vil journaler 
spille e:> vg'jv • ende rolle. Riktignok kan bestemte saker bli 
kjent f eks ved at en av partene gjør anskrik og problematise
rer en sak, som så andre kan kreve innsyn i ved å identifisere 
saken gjennom det som på denne måten er blitt kjent om den 
(partenes navn, sakens gjenstand e lign). Men for den demokra
tiske hovedfunksjon som of fent1ighetsprinsippet skal ha, er 
det viktjg at man også mer eller mindre fritt kan lete etter 
mulig interessante saker.

Denne søkingen gjennomføres i journaler. Det er antatt at 
offentlighetslovens krav om :it innsyn skal gjelde en bestemt 
sak, medfører at man ikke kan kreve å gjøre bruk av f eks 
tekstsøkesystemer for å identifisere interessante saker. Man 
kan kreve innsyn i f eks i en aktuell sak med Norsk Hydro som 
part, men ikke alle de saker hvor uttrykket "Norsk Hydro" 
forekommer ett eller annet sted i dokumentene - selv om dette 
ville være en entydig kvalifisering av bestemte saker.

Dermed blir journalen helt sentral. Det er etter offentlig
hetslovens forarbeider antatt at hjelperegistre ikke er 
offentlige. Det vil si at hjelperegistre som sorterer journa- 
lopplysninqer på andre måter enn hovedjournalen, og som derfor 
ville være nyttige i identifisering av interessante saker, 
ikke er offentlige. Utredningen holder imidlertid fast ved at 
hvis en edb-basert journal erstatter en konvensjonell journal, 
og det ikke foreligger noen utskrift av den edb-baserte jour
nalen, så er denne offentlig. Det er forutsatt at almenhetens 
representanter da selv kan "bla" i denne journalen, noe som 
forutsetter at de får benytte de søkemuligheter som ligger i 
edb-systemet, og som typisk funksjonelt vil svare til de 
muligheter man i forhold til tradisjonelle journaler etablerer 
med administrative hjelperegistre.

Denne lange raden med forutsetninger trekkes frem fordi de 
foreslåtte endringene bare knytter sej til dokumentbegrepet, 
ikke til hvordan et dokument det forlanges innsyn i, faktisk
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blir iHentifisert. Det er grunn til å understreke at journaler 
skal ivareta en Ttikefunksjon for almenheten, og at edb-syste- 
mer radikalt g]ør disse søkefunksjonene mer i-ffektive. Det 
ville ikke være i offentlighetslovens ånd om man ikke gjorde 
disse bedre søkemulighetene tilnjenge1icj for almenheten, jfr f 
eks uttalelsen fra representanten Lars Velsand (Forhandlingene 
i Odelstinget nr 24 - 13.5.1982:354):

11 ... Snarere burde man kunne forutsette at moderne 
datautstyr kan g]øre det lettere å finne fram til de 
aktuelle dokumenter og å gi disse til publikum i en slik 
form at det letter arbeidet med å skaffe seg innsyn."

Man burde i loven innføre regler som gikk lenger enn de forut
setningene basert på tolkning av gjeldende rett, som er anty
det foran .

Som nevnt er det i loven ikke forutsatt plikt til å føre 
journal. Det kan da heller ikke forutsettes plikt til det 
mindre, nemlig å føre journal uten taushetsplikt-belagte 
opplysninger. Og i en slik journal kan dermed ikke almen
heten få direkte tilgang. Man vil da være avhengig av å gå 
omveien om en tjenestemann og be om hjelp til søking i den 
journalen man selv ikke har tilgang til. Det synes uheldig 
at en slik mulighet skal være til stede - hvis først et 
organ fører en journal, på edb eller på annen måte, burde 
den føres slik at almenheten kunne få direkte tilgang til 
et eksemplar av journalen hvor de taushetsplikt-belagte 
opplysningene var undertrykt (dvs at disse feltene ikke 
vises på skjerm eller er søkbare for ikke-autoriserte bru
kere). Dette er det gitt anvisning på i gjeldende nor
malinstruks for arkivarbeidet i forbindelse med konvensjo
nelle arkiv i staten (tilsvarende instruks gjelder ikke 
for arkivarbeidet i kommunene, men man støtter seg visst
nok også her i betydelig grad på den statlige instruksen), 
og det burde så meget desto mer gjelde for edb-baserte 
arkiv hvor en slik undertrykning av felter i journalen
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teknisk burde være enda enklere.

Foran er det antydet at man i en revisjon av offentlighetslo
ven burde se nærmere på selve journalbegrepet, og eventuelt 
tillate en nærmere definisjon av "journal" på samme måte som 
man i offl § 3 nå tillater en nærmere definisjon av "doku- 
met", særlig med hensyn til edb-systemer.

Uansett synes det å være et behov for en adgang til i for
skrift å regulere nærmere hva som skal gjelde som journal.
Dette er et behov som ikke bare gjelder i forhold til edb-ba- 
serte systemer, men også i forhold til andre situasjoner hvor 
man ikke bruker den tradisjonelle brevjournalen, men bruker 
andre typer av arkiv eller registre. Når man tar i betraktning 
den helt sentrale rollen journaler spiller for å gi offentlig- 
hetsprinsippet realitet, er det viktig a gjøre det mulig å 
gripe inn med en fleksibel regulering på dette punktet.

Konstruerte dokumenter. Ett annet problem som synes svært 
viktig i forbindelse med bruk av edb-baserte systemer er de 
"ikke-eksisterende dokumenter" - de dokumenter som kan konst
rueres ved bruk av data og programmer som er tilgjengelig for 
en offentlig institusjon. Det eneste land som forsøker å løse 
dette spørsmålet, er Canada.

Innenfor oppdragets ramme lar det seg vanskelig gjøre å løse 
dette spørsmålet - selv om man i prinsippet kunne tenke seg en 
legaldefinisjon i likhet med den kanadiske som definerte som 
et "dokument"

"... enhver utskrift fra et datamaskinbasert system som er 
et resultat av bruk av data, maskinutrustning, programmer 
og teknisk kunnskap som normalt blir benyttet av vedkom
mende forvaltningsorgan."

Imidlertid kan det vel hevdes at dette bare er del av et stør
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re problem, nemlig i hvilken utstrekning almenheten eller 
almenhetens representanter skal kunne gjøre bruk av det 
offentliges edb-systemer for å gjennomføre alternative bereg- 
ninger eller analyser. Det synes uhensiktsmessig å løse spørs
målet om hvorvidt andre enn regjeringen skal kunne bruke mak
roøkonomiske edb-modeller ved Statitisk sentralbyrå gjennom en 
legaldefinisjon av "dokument" i forskrift til offentlighetslo
ven .

Dette forhindrer ikke at man bør fremheve at spørsmålene om
kring bruk av det offentliges edb-systemer for slike alterna
tive analyser synes å være et sentralt spørsmål i forbindelse 
med hvorvidt man kan ivareta visse demokratiske idealer i 
informasjonssamfunnet, og hvorvidt en slik rett f eks kan være 
en ønsket motbalanse mot det som ofte kalles "ekspertveldet". 
Sammen med dette henger også spørsmålet om å få tilgang til 
programmer brukt i forvaltningen for kritisk vurdering - f eks 
de samme programmene som de makroøkonomiske modellene hviler 
på.

Her har man derfor enda et område hvor en rettspolitisk revi
sjon av gjeldende rett kan være aktuell.

Tilgang til edb-systemer. Man vil se av forutsetningene for 
utredningen at oppdraget ikke tok sikte på å klargjøre hvordan 
man skulle få tilgang til edb-baserte systemer. Likevel er det 
nedenfor under pkt 6.3 gjort visse anbefalninger som forslag 
til forskrifter med hjemmel i offl § 8, 3.ledd. Dette gjelder 
særlig adgang til å kreve avgift når edb-systemet leveres av 
en ekstern organisasjon, og hvor den noe utilfredstillende 
hjemmelen i offl § 8, 3 .ledd er utnyttet.

Disse er imidlertid bare forslag som skal hjelpe i den situa
sjonen at man utvider de gjeldende prinsippene bak offentlig
hetsloven til å omfatte edb-systemer. Det finnes nok andre og 
mer rettspolitiske spørsmål som her' bør belyses. Særlig gjel
der det direkte adgang til edb-systemene. Slik utkastet er
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utformet, forutsetter det en indirekte adgang med mindre det 
offentlige organet ikke praktiserer meroffentlighet.

Her bør det tas standpunkt til viktige prinsipper som kan være 
veiledende for arbeidet de nærmeste årene med å utvikle 
offentlige edb-system. En slik utvikling bor jo ikke bare ha 
som utgangspunkt at forvaltningen selv skal bli mer effektiv, 
men også at forholdene skal legges til rette gjennom fornuftig 
utforming og strukturering av systemene til at også eksterne 
brukere kan få direkte tilgang til dem. Dette må det tas hen
syn til ved etablering eller endring av systemer, og uten en 
politisk avklaring, vil det være vanskelig å forsvare de mer- 
konstnader man kan forutse vil påløpe for å utvikle systemer i 
retning av å imøtekomme eksterne brukere.

En slik utvikling kunne f eks ha som målsetning

- systemene skal utformes slik at det alltid er mulig å 
bare gi tilgang til offentlige opplysninger;

- systemene skal utformes slik at det alltid er mulig å
gi tilgang til systemene bare for lesning (og altså ikke 
endring eller supplering, slik at datasikkerhet bevares 
ved offentlighetens tilgang);

- offentlige organer bør ha présentasjonsterminaler som kan 
stilles til disposisjon for publikum eller deres repre
sentanter ;

- det bør arbeides aktivt for at interesserte får direkte
tilgang gjennom datanett og egne terminaler til de
offentlige delene av forvaltningens systemer.

Dette er bare eksempler på hva slags målsetninger det kan være 
naturlig å legge på utviklingen av forvaltningens edb-systemer 
i lys av de idealer offentlighetsloven tar sikte på å realise
re .
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Visse andre forhold. Det finnes også visse andre spørsmål 
som blir utilfredstillende løst av utkastet.

Dette gjelder for det forste løsningen av når et system skal 
anses for å være "hos" et aktuelt forvaltningsorgan, og hvor
dan det stiller seg med hensyn til systemer som organet har 
tilgang til, men ikke selv administrerer. Det gjelder også 
systemer gjort tilgjengelig av eksterne informasjonsleveran
dører, inklusive utenlandske leverandører.

Dette vanskelige spørsmålet vil måtte bero på en tolkning av 
det lille ordet "hos" i offl § 2. 2.ledd, l.pkt, selv om det 
er gjort visse forsøk på å løse det i utkastet til forskrifter 
etter offl § 8.

Det gjelder dessuten spørsmålet om når et "dokument" blir 
offentlig, dels når et dokument utferdiget av organet selv 
forandrer status fra utkast til endelig resultat, og dels 
hvordan man skal se på uformell utveksling av opplysninger i f 
eks kom-systemer.
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6.2 Forslag til legaldefinisjon av "dokument"

Oppdragets hovedinnhold er å lage utkast til en forskrift 
etter of fl § 3, 3.ledd om "anvendelse av lovens dokumentbeg
rep på materiale som er utrbeidet, overført eller lagret ved 
hjelp av elektronsik databehandling".

Etter diskusjonen ovenfor, vil man se at et hovedalternativ er 
anvendelse av et "analogt dokumentbegrep". Dette er mulig i 
viktige praktiske typetilfeller, særlig i forhold til tekstbe
handlingssystemer. Det er imidlertid mindre aktuelt i forhold 
til de systemene som er kalt "databasesystemer", og som ikke 
gir holdepunkt for et slikt analogt dokumentbegrep.

Det vil derfor være naturlig å gi definisjonen to alternati
ver, med utgangspunkt i et analogt dokumentbegrep.

Utkast til forskrifter etter offl § 3, 3■ledd

I forhold til materiale som er utarbeidet, overført eller 
lagret ved hjelp av edb, skal lovens bestemmelser få tils
varende anvendelse.

I slike systemer skal "dokument" være den naturlige enhet 
av tekst eller opplysninger som på utskrift fra systemet 
vil fremstå som et dokument etter offl § 3, l.ledd.

Med en slik naturlig enhet sikter man f eks til den tekst 
som behandles som en enheten i et tekstbehandlingssystem 
(og som ofte i omtale av systemet kalles "dokument"), 
eller den enhet som gjenfinnes ved hjelp av et tekstsøke- 
system eller et annet informasjonssystem.

Der hvor en slik naturlig enhet ikke fremkommer, skal man
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med "dokument" forstå alle de opplysninger i et edb-system 
som angår den sak det er blitt krevet innsyn i. Dette 
gjelder likevel ikke opplysninger uten betydning for den 
aktuelle sak, og heller ikke når opplysningene finnes l 
annet dokument som er gjenstand for offentlighet.

For opplysninger som er registrert for et organs interne 
saksforberedelse gjelder reglene i offl § 5 om dokumenter 
tilsvarende. Offl § 6 gjelder også tilsvarende.

Hvis opplysningene er offentlige etter andre regler, skal 
de også anses for å være offentlige i forhold til denne 
bestemme Isen.

Dette utkastet forutsetter at det ytes assistanse av vedkom
mende offentlige organ i forbindelse med utøvelsen av innsyns
retten. Den regulerer to hovedsituasjoner. Dels den situasjon 
hvor det finnes en "naturlig enhet" i systemet som tillater en 
analog anvendelse av det gjeldende offentlighetsprinsippet.
Det er gitt to eksempler i bestemmelsen på slike enheter, men 
også andre kan forekommen. Den andre hovedsituasjonen er der 
hvor en naturlig enhet mangler. Det vil man ta utgangspunkt i 
den aktuelle sak som foranlediger kravet på innsyn, og anse 
samtlige opplysninger som direkte angår saken som et "doku
ment". Uttrykket "angår den sak det er krevet innsyn i" er 
valgt for å fremheve at det ikke er tilstrekkelig opplysninge
ne har en viss sammenheng med saken - denne må ha en viss nær
het. Dette er utdypet i neste punktum, som er modellert etter 
fvl § 18, 3.ledd, 2.pkt for innsyn i faktiske opplysninger i 
interne dokumenter. Det vil altså bero på en vurdering om 
hvorvidt en opplysning har den tilstrekkelige nærhet til en 
bestem«: sak. Dette skjønnet minner om skjønnet i den bestem
melsen i fvl § 18 som ordlyden er modellert over, men i det 
konkrete tilfellet kan vurderingen falle anderledes ut. For
valtningslovens innsyn i faktiske opplysninger i interne doku
menter fremstår som et supplement- til lovens hovedregel om 
partsinnsikt. Det kan da være et særlig behov for å skjerme
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mot vidløftig bruk av partsinnsikten. I utkastet er imidlertid 
bestemmelsen utformet som en hovedregel for den typen edb-ba- 
serte systemer som mangler en analog dokumentenhet. Dessuten 
er forvaltningslovens skjønn knyttet til opplysningenes "be
tydning for avgjørelsen". Opplysninger som er gjenstand for 
innsynsrett etter offentlighetsloven behøver ikke å være del 
av noen aktuell avgjørelse - det kan være opplysninger rutine
messig registert for eventuell senere bruk.

I forhold til systemer med "naturlige enheter" som tillater 
bruk av et analogt dokumentbegrep, skaper det få problemer å 
gi of fl § 5 om unntak for interne dokumenter tilsvarende 
anvendelse.

I forhold til systemer uten slik enhet, vil altså henvendelsen 
om innsyn forutsette at organet fremstiller et dokument kompo
nert av alle ae opplysninger som angår den aktuelle saken. 
Enkelte av disse opplysningene kan stamme fra et underordnet 
organ, de kan være blitt til på en måte som gjør at man vil 
anse dem avgitt av særlige rådgivere eller sakkyndige, eller 
de er utarbeidet av et departement for bruk av et annet. I 
disse tilfellene, og i de tilfeller hvor opplysningene anses 
registert for intern saksforberedelse, vil man altså ved ana
log anvendelse av of fl § 5 kunne holde opplysningene tilbake. 
Dette kan gjøres ved en ny redigering av det dokument som er 
komponert, hvor de "interne" opplysningene redigeres bort.

I tillegg til "interne" opplysninger, kan systemet selvsagt 
også inneholde opplysninger som er underlagt taushetsplikt 
fordi de angår noens personlige forhold, rikets sikkerhet 
eller lignende. Det synes tilstrekkelig at man gir offl § 6 
tilsvarende anvendelse - denne bestemmelsen nevner dels typer 
av opplysninger, dels typer av dokumenter. Dette synes imid
lertid ikke å skape noen særlige problemer utover de forhold
svis vanskelige skjønnsspørsmål som loven forutsetter at det 
tas stilling til - f eks når unntak av offentlighet er påkre
vet fordi det vil motvirke offentlig kontroll- eller regule
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ringstiltak (sml offl § 6, 1.ledd nr 2 litra c).

Ved utøvelse av innsynsrett overfor systemer som mangler en 
naturlig dokumentenhet, får man altså en to-trinns prosess: 
Først samles opplysninger som angår den bestemte sak, dernest 
fjernes de opplysningene som anses "interne" eller unntatt fra 
offentlighet etter offl § 6. Dette kan synes tungvint og 
arbeidskrevende. Likevel synes det som om dette er aen mest 
praktiske løsningen ved en anvendelse av de gjeldende prinsip
per om offentlighet på denne typen systemer - en alternativ 
ordning synes å kreve en mer dyptgripende endring. Det er vel 
også slik at man i forhold til denne typen systemer (som 
typisk er databasesystemer) vil ha god oversikt over de fors
kjellige typene av opplysninger. Organet vil derfor lettere 
kunne skape praksis i forhold til hvorvidt de ulike typer av 
opplysninger er "interne", og hvis de er interne, hvorvidt de 
kan gjæres gjenstand for meroffentlighet.

Det er grunn til å understreke at man her ikke bør ha noen 
restriktiv holdning til å gjere "interne” opplysninger offent
lige, men tvert imot se det forhold at opplysningen er innlem
met i et edb-system som en slags indikasjon på at de har mer 
generell interesse, og at det derfor kan være ønskelig og rik
tig å praktisere meroffentlighet.

Det siste punktet er bare tatt med for å minne om at opplys
ningene i et edb-system kan være offentlige etter andre reg
ler. Det kan jo f eks være tradisjonelle dokumenter som er 
underlagt offentlighet, og som inneholder de aktuelle opplys
ningene. Eller det kan være særlige regler som gjelder for 
bestemte typer edb-systemer.

Det vil åpenbart kunne være flere vurderingspørsmål knyttet 
til anvendelsen av den foreslåtte bestemmelsen, selv om de 
fleste bare er motstykker til vurderinger som forutsettes 
etter gjeldende rett. Det kan derfor vise seg at det i prakis 
blir vanskelig å anvende bestemmelsen, og det er derfor behov
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for å folge med i utviklingen. Imidlertid tyder de utenlandske 
erfaringene på at en slik losning kan aksepteres midlertidig 
inntil man finner tiden moden for en mer grunnleggende gjen
nomgang av begrepsbruken i lovene.
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□et kan være naturlig å utnytte kompetansen i offl § 11 og gi 
ytterligere regler om "gjennomføringen av loven".

I dette utkastet er det fremdeles tatt som utgangspunkt at når 
noen gjør henvndelse til organet, så vil man ikke få direkte 
adgang til edb-systemet. Første ledd omhander den situasjonen 
at man krever innsyn på vanliq måte, og det er her forutsatt 
at innsyn gis ved utskrift av systemet, ledsaget av en forkla
ring hvor dette er nødvendig for å forstå utskriften. Denne 
kar selvsagt gis muntlig der hvor dette er naturlig, men må 
ved skriftlige henvendelser gis skriftlig. Eventuelt kan jo 
organet la utarbeide en standard veiledning for systemer det 
hyppig krei/es innsyn i.

I 2. ledd anbefales det at de som krever innsyn, bor kunne få 
direkte adgang til edb-systemet. Vedkommende bor kunne få lese 
på skjerm som betjenes av en representant for vedkommende 
offentlige organ dersom vedkommende ønsker dette. Det forut
settes at denne fremgangsmåten ikke kan fore til innsyn i 
taushetspliktbelagte opplysninger, og heller ikke til utkast 
til dokumenter mv i en sak som er under behandling - dvs en 
særlig kategori av interne dokumenter. En slik fremgangsmåte 
anses hensiktsmessig både for det offentlige organ og den 
enkelte. Man kan slik f eks spare at det tas unødvendige 
utskrifter av dokumenter knyttet til en bestemt sak, men uten 
interesse for den som krever innsyn.

I 3 .ledd tar man opp det problem som kan oppstå når man krever 
innsyn i et system som er "hos" det aktuelle organ, men som er 
tilgjengelig i markedet på vanlig måte - f eks Lovdata. Man må 
her kunne begrense innsyn ved å henvise til at dette systemet 
er rutinemessig tilgjengelig på annen måte. Men likevel kan

6.3 Hvordan man skal få tilgang til edb-baserte systemer
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man ikke innføre en for streng regel - det må være klart at 
selv om systemet i prinsippet er tilgjengelig i markedet, kan 
det være hensiktsmessig å bruke det offentlige organs etabler
te abonnement og forbindelse for en enkelt gangs bruk av en 
privatperson. Det antas at det er hjemmel til å innføre en 
slik særlig avskjermingsregel, som bare er en spesifisering av 
den generelle regelen om når gjennomføring av kravet om innsyn 
vil medføre "urimelig ulempe". Man vil her derfor få en avvei
ning som man på bakgrunn av erfaringer eventuelt må komme til
bake til.

I 4.ledd behandles forlengelsen av denne problemstillingen.
Hvis edb-systemene drives av eksterne organisasjoner, vil bru
ken av dem kunne føre til direkte utgifter for organet. Det er 
her to typesituasjoner som er aktuelle. Det aktuelle systemet 
kan for det første drives av en annen offentlig etat, og det 
skjer en avregning mellom de to organene. En slik organisering 
kan være begrunnet i hensiktsmessighetsbetraktninger, og det 
vil være uheldig om måten det offentlige velger å organisere 
sin edb-tjeneste på skulle få betydning for avgiftsspørsmålet 
ved bruk av innsynsretten. For det andre kan det drives av en 
organisasjon som ikke er et offentlig organ - f eks en privat 
organisasjon eller et utenlandsk offentlig organ. I slike 
situasjoner kan kostnadene ved bruk av systemet være betydeli
ge. Det kan her synes rimelig å innføre mulighet for å kreve 
avgift, ellers ville andres bruk kunne ha store økonomiske 
konsekvenser for det offentlige organet.

Man har foreslått en ording med at det offentlige organet 
, an be om en generell tillatelse til å kreve avgift for bes
temte systemer, en tillatelse som skal gis av Justisdeparte
mentet (som administerer offentlighetsloven). Man antar at det 
kan være stor forskjell fra tilfelle til tilfelle, og at man 
mangler den nødvendige bakgrunn for å gi regler om når det 
kan kreves avgift direkte i forskriftene - noe som kanskje 
ville vært ønskelig. Derfor innfører man denne prosedyre-o- 
rienterte regelen. Valget av Justisdepartementet er bare beg
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runnet med at dette departement administrerer offentlighetslo
ven. Gjennom prosedyren vil erfaringer med behov for en slik 
avgift høstes, og eventuelt danne grunnlag for en revisjon av 
forskriftene med sikte på en mer direkte regulering.

Avgiftsnivået skal reguleres i forhold til de direkte kostan
dene. Hva som skal anses som "direkte" kostnader, kan imidler
tid være noe tvilsomt - skal man f eks innregne bidrag til 
dekning av det offentliges abonnent på den aktuelle informa
sjonstjeneste. Også dette spørmålet forutsettes det at bestem
mes i detalj i forbindelse med at man godkjenner adgangen til 
å innkreve avgift.

Avgiftsordningen anses å ha tilstrekkelig hjemmel i offl § 8, 
3.ledd.

Femte ledd er vel mer kontroversielt - men det foreslås her at 
det praktiseres meroffentlighet på den måte at vedkommende som 
krever innsyn, selv bruker edb-systemet. Forutsetningen er at 
terminalen eller systemet er sikret slik at vedkommende ikke 
kan gjøre uautoriserte endringer. En slik direkte tilgang vil 
imidlertid lett føre til at vedkommende kan få tilgang til 
dokumenter uten å identifisere dem som knyttet til en bestemt 
sak, og det må derfor være opp til organet om det finner prak
tisering av en slik meroffentlighet tilrådelig. Forskjellen 
mellom 2 .ledd og 5 .ledd er antydet ved at adgangen etter 
2.ledd er anbefalt med "bør", mens adgangen etter 5.ledd er 
karakterisert ved "kan" for å understreke organets friere 
stilling.

Endelig er det i 6.ledd intatt en anbefalning om at man skal 
kunne bruke forvaltningens edb-systemer for alternative analy
ser, simuleringer eller beregninger. Her er det imidlertid 
nokså sterkt fremhevet i ordlyden at dette bare "bør" skje 
hvor det ikke skaper praktiske vanskligheter eller påfører 
organet vesentlige kostnader. Og i en slik ... r•
'•je forslaget ikke kontroversielt, men vil anses for en tyd-
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ligajøring av hva som alle>ede ville følge av forvaltningens 
alminnelige hjelpeplikt.

Utkastet er her formulert som forskrifter til offentlighetslo
ven, men det synes også mulig å innta lignende forskrifter 
etter forvaltningslovens § 11, 2.ledd i den utstrekning man 
anser at dette ville høre mer naturlig hjemme som en spesifi
kasjon av forvaltningens generelle veiledningsplikt.

. . . (romertall)
I medhold av offent1ighetslo» ns § 11, 1.ledd jfr § 8,
3 . ledd bestemmes:

Når noen har rett til innsyn i edb-systemer etter for
skriftene til offl § 3, skal vedkommende organ gi den 
nødvendige bistand. Normalt skal man kunne få en utskrift 
av det aktuelle dokument. Hvis det er nødvendig, skal 
utskriften ledsages av en skriftlig eller muntlig forkla
ring av forkortelser, koder e lign som er benyttet i edb—  
systemet.

Hvis det er mulig uten å qi tilgang til opplysninger som 
er undergitt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov, 
og hvis det ikke medfører urimelige ulemper for forvalt
ningsorganet, bør den som krever innsyn få bistand til å 
lese dokumentene ved terminal eller lignende utstyr. Dette 
forutsetter også at man kan sikre seg mot at vedkommende 
får adgang til utkast ol til dokumenter i saker som ikke 
er ferdig behandlet.

Hvis edb-systemet er vanlig tilgjengelig i markedet, og 
det ikke medfører ulemper for den som krever innsyn å 
utnytte systemet slik det ordinært blir tilbudt, kan orga
net henvise vedkommende til slik bruk.

Hvis edb-systemet drives av andre enn organet selv, og 
bruk av systemet medfører direkte kostnader for organet.
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kan organet innhente samtykke fra Justisdepartementet til 
å kreve en avgift for bruk av systemet til dekning for de 
direkte kostnadene.

Hvis det er tilstrekkelig sikkerhet for at vedkommende 
ikke skal kunne få tilqang til annet materiale, eller for 
at uautoriserte endringer skal skje, kan vedkommende selv 
få direkte adgang til systemet dersom dette kan skje uten 
at det skaper urimelig ulempe eller kostnader for vedkom
mende organ.

Hvis det anmodes om å få bruke datamaskinprogrammer og 
data i et av forvaltningens edb-system for beregninger 
eller analyser, kan organet tillate dette dersom det ikke 
skaper urimelige kostnader eller ulemper for organet.

Etter det som er sagt ovenfor, er det kanskje unødvendig å si 
at forskriftene ikke løser alle problemer. Særlig bør det 
understrekes at det ikke er foreslått regler som løser spørs
målet om når et edb-system skal anses for å være "hos" et 
offentlig organ.
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