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De to artiklene i dette heftet har begge sitt utgangspunkt

i

konkrete planer for etablering av informasjonssystener. Norsk
Telegrambyra planlegger a etablere et datamaskinbasert
presseHipparkiv,

mens det andre dreier seg om etablering é»v

et informasjonssystem for hoteller.

Det f «r ste arbeidet har vart

finansiert av Nansenfo n d e t ,

Norst; Tel egrambyra og Fondet for anvendt presseforskning og
vioereutdanning.

Dslo mai

1985

Olav lorvund
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Avi 5 journal ister har i sitt arbeid alltia en dead-line a
sl ass mot. Samtidig har etermedienes vekst gjort at aviser og
andre trykte medier taper kampen om a v*re -først ute med
nyheter.

Avisene ma derfor

i større grad konsentrere seg om a

gi sine lesere utfyllende kommentarer og bakgrunnsstoff.

Bakgrunnsstoff kan v*re sa mangt.

Det can v*re alt fra en

redegjørelse for de underliggende konf1 it ter i et område som
star i sentrum for dagens utenrikspolitiske begivenheter ti J
detaljer om privatlivet til de personer

vi ser pa fjern—

synsskjermen.

Journalister er avhengig av a kunne skaffe seg
bakgrunnsinformasjon til sine reportasjer.

Den som arbeider

under tidspress kan ikke bruke sari ig mye av s m
informasjonssøking.

tid pa

Det viser seg da ogsa at journalister er

seg selv n a r mest. De fleste oppgir tidligere utgaver

av avisa

som er svert viktig in f o r m a sjonski1de.

Hvis denne informasjonen skal

kunne nyttes effektivt, er man

avhengig av et omfattende arkiv med et godt søkesystem.

37,7 7. av avisene i Norge har etablert en eller annen form
for redaksjonelt klipparkiv.

De fleste er ordnet som tradi

sjonelle manuelle arkiver bygget opp etter
Til tross for at flertallet

arkivn«lkei.

av journal istene oppgir tidligere

nummer av avisa som sin viktigste informasjonskilde,
arkivene gjennomgående lavt prioritert i avisene.

sa er

De fleste

journalister oppgir da ogsa svakheteter ved arkivet som den
vikt-.gste grunn til at de ikke finner den informasjon de
søker etter.
Moderne arkivsystem basert pa bruk av edb møter her den
moderne produksjonsteknikk

1

avisene.

produseres l dag fra en datasats.
datamaskin,

All

De fleste avisene
tekst strives inn pa en

og satsen produseres ut fra denne.

Nar all

tekst

likevel

+10065

i maskinlesbar

form, er det

n * r liggende a overf»re denne til et arkiv som kan avsfkes
maskinelt.

Ved a bygge opp datamaskinbaserte arkivsystem vil

s»keverkt#yet bli kraftig forbedret.

Dette vi 1 kunne f*re til

en kraftig forbedring av avisenes redaksjonsarkiv e r . Noen
aviser

har alt tatt

i oruk slike arkivsystem.

En annen viktig s;de ved slike system er at man kan s*ke
etter

informasjon uavhengig av hvor arkivet rent fysisk

befinner seg.
telenettet.

Ved hjelp av en terminal

Journal istene vil

kan basene nas vi?

kunne sile selv ogsa nar de er

ute pa reportasje, og arkivet kan vsere tilgjengelig hele
døgnet.

Ved datamaskinbaserte systemer er det heller ikke lenger nød
vendig at arkivet befinner seg i redaksjonen. Flere aviser
kan ha et felles arkivsystem,
andre avisers arkiver.

og en journalist kan sfke i

Journalister antar at den st*rste

forbedring i dagens arkiver vil oppnas ved at arkivene blir
supplert med klipp fra andre aviser. Mye informasjon finnes i
ethvert redaksjonsarkiv.

Det kan f. eks. dreie seg om

tabeller over verdensrekorder og rekordholdere i forskjellige
s p o r t s g r e n e r , biografiske data for statsmenn, osv. En slik
leksikalsk database kan med fordel v*re felles for flere
aviser.

Rent praktisk kan dette ordnes ved at et telegrambyra

tar hand om basen.

Ved etablering av slike database vel det vare et kort skritt
til

a begynne a levere informasjon direkte fra basen til

andre bruker.
interessert

Det er ikke bare journalister som er

i informasjon fra gamle aviser.

n * r liggende eksempel.

Forskere er et

Avisenes klipparkiver h a r vaert nyttige

inf or mas jonsk i 1der blant annet Linder arbeidet mea dette
prosjektet.

Politikere er en annen gruppe som er interessert

i avisinformasjon. 1 en undersvkelse av informasjonsbehovet
Stortinget

var bedre tilgang til presseklipp noe av det som

var prioritert h»vest

(Habberstad, s.

).

i

-
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Diskus ionen om personvern har hittil

tatt utgangspunK’- i at

□ppølysninger som ikke er al ment tilgjengelige blir
registrert, og at registerert
andre formal

siden kan bli benyttet til

enn hva det opprinnelig var tenkt til.

Ved etablering av datamaskinbasert presseklipparkiv vi 1 alle
opplysninger

som inngår

In#ormasjonen er samlet
skal otfentliggj»res.
i registrene.

i registeret vssre offentliggjort.
inn nettopp med det -formal

at den

Det vi 1 ikke finnes noen hemmelighete^

Alle opplysninger som vil bli tilgjengelige s

et datamaskinbasert presseklipparkiv er også
gjengelig for alle som er interessert.
seg pa et bibliotet

i dag til

Hvem som vil

kan sette

og bla i gamle aviser, uten a matte oppgi

noen grunn.

Ved innf»ring av datamaskinbasert systemer vil søkingen bli
effektivisert,

han skal

i dag ha gode beveggrunner og god tid

for a lete i gamle arganger av aviser.

Ved et data

maskinbasert søkesystem vil man kunne nøye seg med a
formulere hva man er

interessert i , og overlate til systemet

a "bla" fram det som star om emnet.

Når søkingen blir sa mye

enklere vil man ogsa matte regne med at flere vil benytte seg
av den.

Det sentrale spørsmål

vea etablering av datamaskinbasert

presseklipparkiv , er om det som en gang har vart offentlig
skal

vedbli

a v*re offentlig i all framtid, eller om vi skal

la glemselens teppe senke seg over mørke punkter i den
enkeltes fortid.

Et utgangspunkt for vurderingen kunne vare at alle ma tale ag
se sannheten, selv om den er ubehagelig. Jeg tror imidlertid
dette er et umennestelig krav.
som vi ikke vil

at andre skal

Vi har alle vare m?rke flekker
se. En som påstar seg fri for

slike, har etter all sannsynlighet dårlig hukommelse og
effektive fortrengningsmekanismer. Vel er ikke dette det
ideal

vi kan tnske a stille opp, men det er et trekk ved

mennesket som vi ma akseptere.

-

4 -

Om vi skulle akseptere den ideale tordring som utgangspunkt,
så kan den allikevel

ikke anvendes i forhold til et

presseklipparkiv. For enkelte vil

ikke problemet v*re a

skjule sannheten, men å fa den fram etter at pressen har
klebet grumsete løgner til ens person.

Hvor vanskelig en slik

oppgave kan vsere, er skildret av Gunther Walraff og Heinrich
Bol 1 . Selv om vi

ikke er kommet

like langt som

Vest-fvsk1a n d , er nok dessverre en del av tendensene de
samme.

Et personnavn kan ha forskjellig tilknytning til en avis—
artiklel.

Det er ikke sikkert at enhver form for tilknytning

<*rer til samme behov for vern.

Det er derfor nødvendig a se

pa hvordan personnavn kan opptre i slike sammenhenger.

For det første gjelder det avisens redaksjonelle med
arbeidere.

Dette ma omfatte bade fast ansatte og tilknyttede

free-lance medarbeidere.

Disse har etter min mening lite

behov for vern i forhold til det de selv har skrevet.

Den neste gruppen er innsendte innlegg, det v*re seg debatt
innlegg pa avisenes debattsider, eller vanlige leserinnlegg.
Det er vel

kanskje så at det blir sagt mere dumt i slike

innlegg enn i det redaksjonelle stoffet, slik at en del

av

disse forfattere helst sa innleggene beskyttet mot søking.
Men fortsatt har forfatteren av innlegget frivillig gitt
utrykk for sitt syn, og ma vel akseptere prisen for a delta

i

den offentlige debatt.
Ogsa intervjuer er noe som intervjuobjektet frivillig gir

seg

inn på, og han ma nok da ogsa finne seg i at det han har sagt
i et intervju blir stående. Riktignok hender det ikke sa rent
sjelden at intervjuobjektet hevder

a v*re blitt feilsitert,

men dette bør vel heller avhjelpes gjennom adgangen til a
komme med korreksjoner. Dette vi 1 bl i drøftet nærmere i
♦orhold til personregister 1ovens % 8.

Den vanskelige gruppen er den hvor personer blir omtalt uten

lite ensartet.

Det kan v«re alt fra bokanmeldel ser ti i

kr imi nal reportasje.

Det er lett a se forskjellene, men

vanskelig a trekke skillelinjene.
heter

5 -

Jeg ser ingen betenkelig

i at man seker pa forfatternavn for a samle omtaler

av

en bo* , sfker pa den som startet en debatt for a kanne n»ste
opp resten av debatten, eller at man søker pa
statsministerens navn.

Noe

søle pa Peder As finner ut

ganske annet blir det om man ved a
at han en gang var i sekelyset

♦orbindelse med en kriminalsak,

Denne gruppen skaper vanskeligheter
basert p r e ssek1 ipparkiv fordi det
de omtalte personer til en

i

men at saken -ble henlagt.

i forhold til datamaskin
ikke er mulig a skille ut

gruppe som kanbehandles likt. Det

kan v*rt n«dvendig med en ytterligere inndeling innenfor
denne gruppen,

og da blir det vanskelig a finne kriterier som

lar seg praktisere.
Det kran ogsa trekkes et skille mellom annonser og redaksjon
elt stoff

(som her inkluderer innsendte innlegg).

Jeg vil

imidlertid anta at det av tekniske grunner bare vil bii mulig
og søke pa tekst,

ikke pa noen form for grafisk fremstilling.

1 mange tilfeller er en annonses 1ay out og illustrasjoner
vel så viktig som teksten, noe som gjmr det lite
hensiktsmessig a inkludere dem i basen.

Det kan v*re aktuelt

a gjøre rubrikkannonser søkbare for et begrenset tidsrom, men
ellers synes annonser

ikke å vare sir 1 ig aktuelt.

Den som tilfeldig er kommet i offentlighetens søkelys bør
slippe a bli

konfrontert med dette i all ettertid.

Ogsa en

som langt oa vei har seg selv a takke for en uheldig omtale,
f.eks.

den skyldige i en meget omtalt straffesak,

få etablere en distanse ti 1 sin egen fortid.

bør kunne

Det finnes

eksempler pa at rehabi1itering for forbrytere har blitt
»deiagt vec? at avisene har gravet
saker vi 1 bli

frem fortiden.

Noen slike

omtalt senere.

Noen personer ma tåle mer omtale,

og ogsa mer nærgående og

ubehagelig omtale, enn andre.

Det kan v**re personer som er

involvert

intersse at ogsa oersonene i

i en sak av så stor

6 seg selv får offentlig interesse,

eller det kan vare personer

som ut fra sin stilling i samfunnet er av offentlig
interesse.

Vi får her problemene omkring de sakalte

offentlige personers p ersonvern.

Offentlige personer er ingen ensartet gruppe, og ingen
behøver finne seg i enhver form for omtale.

Det er helt klart

at en politiker ma finne seg i at hans politiske standpunt ter
blir gransket, og han ma nok ogsa finne seg i at noen vil
prøve a finne ut om der er sammenheng mei lom liv og l*re.
Derimot skulle politit eres musikksmak ikke ha den samme
offentlige interesse.

For andre grupper kan forholdet v*re det motsatte.

En musiKer

rna tale og fa sin musikksmak gransket, men hans politiske
standpunkter er offentligheten uvedkommende.

Hvis man legger inn begrensninger pà hvilke personer det skal
tillates a søke pa, vil man ut fra dette bade fa

problemer

med hvilke personer som skal gjjøres søkbare og hvilken
informasjon som kan lagres om vedkommende.

Aviser preges ikke av presisjon i sine reportasjer, og en
database basert pa pressekltpp vil
mange feil.

En feil

komme til a inneholde

som blir glemt gjør ikke sa stor skade,

men hvis den blir gjentatt for alle som søker informasjon fra
basen,

kan konsekvensene lett bli uoversiktlige og

a 1vor 1 ige.
1 den videre drøftelsen er utgangspunt tet presseklipparkiv
som også tilbyr informasjon til
utenfor redaksjonen.

vi I en spredning i alle fall
gjøring.

personer og institusjoner

Sa lenge arkivene bare brukes internt,
i prinsippet skje ved offentlig

Dermed vil bruken av informasjonen v*re kjent, og

man kan eventuelt vurdere selve off e n 1 1 iggjrri n g e n .

Når informasjonen tilbys direkte til brukere utenfor
redaksjonen,

har of fentl igheter. ikke lenger muligheter

for a

-
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nok en of -fent 1 igg j ør ing ha st«rst direkte sl adevirl ning, men
når informasjonen ■flyter i det skjulte vi 1 det vare vanskel ig
eller umulig å imøtegå ufullstendige eller feilaktige
oppiysninger.

Jeg skal

i det følgende f»rst se pa hvordan et data

maskinbasert p r e s s e k 1 ipparki v plasserer seg i forhold til
om personregistre.

lov

Hovedkonklusjonen pa drøftelsen vil pa det

narmeste gi seg selv: Et databasebaser t pressell ipparl-iv er
konses jonspllktig.
Etter dette gar
spørsmål

jeg over fil en generell

drøftelse av de

som en etablering av et datamaskinbasert presse-

klipparkiv reiser.

Til slutt vil

jeg se pa de konkrete planer som foreligger, og

jeg vil her ta opp det vanskelige spørsmålet:
konsesjon gis, og i tilfelle pa hvilke vilkår'?

bør slik

I

2 .
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Per sonr egist er 1oven gjelder

iflg § 1, fyrste ledd for

personregistre.

Et personregister er i & l , annet

1eod detinert som registre,

fortegnelser m.m. opplysninger am enkeltpersooer,
sammeoslutninger eller stiftelser

er lagret systematisk pa en

slik mate at opplysningene kan finnes igjen.

Eo b mr her merke

seg at ikke bare datamaskinbaserte, men ogsa manuelle
»'egi stre reguleres av loven.

Et presset 11 pparki v er et personregister sa snart det er
mulig a finoe fram i det ved a sla opp pa oavo eller aooet
ideoti f i kasjoosbegrep som er koyttet til person.
I personregisterforskrifteoe 5 2 -14,
ukepressens personregistre til bruk

jfr § 2 -1 er dags- og

i journalistisk

virksomhet uootatt fra koosesjoosp1 ikteo etter person
reg ister 1oveo S 9 første ledd.

Selv om et pressekl ipparkiv

omfattes av personregist er 1o v e n , kan det derfor opprettes
uten konsesjon.

I personr egi ster f or skr if tene er det ikke

gjort noen forskjell

mellom manuelle og datamaskinbaserte

regi stre.

Personregi sterforskr iftene § 2 - ' gir en del generelle
regler

for registre scm er unntatt fra konsesjonsplikten.

viktigste oestemmelsene i denne sammenheng finner vi
ledd

<1), hvor det heter at registret

andre formal
unotaket.

ikke ma brukes ti 1

enn det som f«Iger av typebetegne1sen i

Det vil si at et p r e j s e h i p o a r k i v bare er uootatt

etter deooe bestemmelsen hvis registret brukes til
journalistisk virksomhet.
oppgaver,

De

i 2.

f. eks.

Brukes registret til andre

til forskningsformål, faller det utenfor

dette unntaket.
En annen viktig bestemmelse ♦inner vi

i personregister-

f orskri f tene § 2 — i, 2.

ledd

sonopplysninger fra registeret
stående.
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(2), hvor det heter at p e r 
ikke ma utleveres ti 1 utenfor

Det er gjort visse unntak fra denne bestemmelsen,

men ingen av disse kommer til

anvendelse ved utlevering fra

et presseklipparkl v.

Heller

ikke disse unntakene er problemfrie.

avgrenset untaket

Sa lenge man har

til a gjelde dags- og ukepressen,

styrer

man klar av problemet med a avgjøre hva som hører med til
"pressen".

Men fortsatt kan det v*re vanskelig å fastsla hva

som er journalistisk virksomhet. S å lenge journalistisk
virksomhet bl. a. ma antas å omfatte jakt pa informasjon, kan
enhver søking i et hvilket som helst register i gitte
situasjoner regnes som journalistisk virksomhet.

Videre kan

enhver form for register tenkes opprettet med en slik
begrunnel se.

Det neste spørsmålet er hvem som skal regnes for utenfor
stående i forhold til disse registrene.

Mitt inntrykk er at

enhver avisredaksjon har en kjerne av faste medarbeidere, men
utenfor denne er en gråsone av free- lance medarbeidere med
varierende tilknytning.

Opplysninger kan få stor spredning

innen denne gruppen uten at man kan si at de er
utenf orstaende.
Endelig vil forholdet til personregi sterforskr iftene bli
problematisk nar pressens medarbeidere ogsa bruker redaksjonsarkivene for a fa bakgrunnsstoff til bøker,

artikler i

andre t idsskrift e r , osv.
Det er ogsa viktig å merke seg at de generelle bestemmelsene
i personregi ster1oven gjelder selv om registeret er unntatt
fra konsesjon.

En av de sentrale bestemmelsene i

per sonregi ste r 1oven er § 6, som lyder:

$ 6

fceo istr er in11 sv oer soropo Iysn ianer su!
gronret rf trj r»onsvnP* *1

'»rf sjkii1) recr

10 virksomhet i det organ ellpr foretak son foretar
regi strør ingen.

Uten at det er nadvendiq, ma det ikke registreres
lt oppivsning o» rase, elier politisk oller reiigi*s
oppfat ni no
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opplesninger r,n

er person nar v*'t ,ms*entt, t;l-

talt elier d»nt i straffesak
3l ocol.sninger c* helseforhold eller nisoruv av '•usmj <j|er
4) orpivsmnger nr seksuelle forhold
5 1 andre opplysninger on 4an iIipforho 1d enn silke son
gjelcer slektskap eller fami 11 status . fornuescrdnmgen
«ellon e*tefelier og fors*rgelsesbvrde.

Et presseklipparkiv vil

lett komme til a inneholde en mengde

opplysninger av den type som er nevnt i i 6, 2. ledd. En
trenger på ingen måte finlese avisene -for å -finne eksempler
pa at det nevnes navn på mistenkt i en straffesak, om
politisk oppfatning,

seksuelle forhold,

alkohol og

narkotikabruk, osv. Faktisk kan det se ut som om nettopp
slike opplysninger er “godt stoff".

Avisene kan med en viss rett si at de skriver om alle slags
emner, og de trenger et arkxv som inneholder alle typer av
informasjon, også av den type som er nevnt i § 6, 2. ledd.
Men til dette kan sies at om avisene trenger slik informasjon
til sitt eget bruk, så er det ikke dermed sagt at de også
direkte skal

kunne selge denne type informasjon til andre.

Andre viktige bestemmelser i personregister 1oven når det
gjelder datamaskinbaserte presseklipparkiv er §§ 7 og 8.
5 7,

1. ledd bestemmer

at alle har rett til å få opplyst

hvilke opplysninger om dem selv som lagres eller bearbeides
ved elektroniske hjelpemidler.

Denne innsynsretten skulle

ikke skape sarlige problemer i forhold til presseklipparkiv.
§ 8 er det vanskeligere å vurdere i forhold til datamaskin
basert presseklipparkiv.

Bestemmelsen lyder som følger:

11 § 8

Dersom et personregister inneholder uriktige ellpr
ufullstendige opplysninger, opplysninger som det ikke
er adgang til a ta inn i registeret, eller opplysninger
som ikke lenger har betydning, skal opplysninger
rettes, slettes eller suppleres sagart mangelen lan *a
betydnina tor den registrerte. Har mangelen <»rt at oet
er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, skai
oet ssrge? icr ut teilen sa vidt muiig ikke <år
betydning tor den registrerte.
Nar det foreligger feil som nevnt i teiste ledd, kan
Oatat1 1 svret gi pålegg om retting, sletting eller sup
plering av registeret og om tiltak etter ffrste ledd
annet punktum.

Her kan det bli ta ful1stendighets- og sannhetskrav som kan
sta mot hverandre.

Et personregister skal gi et korrekt og

fullstendig bilde av den registrerte, men et presseklipparkiv
skal

samtidig gi et korrekt og -fullstendig bilde av det som

har stått i avisa.

Det kan derfor ikke uten videre tillates

at den registrerte sletter opplysninger i registeret.

Derimot

ma den enkelte kunne foreta tilføyelser hvor opplysninger
rettes,

men hvor det samtidig fremgår at dette ikke er noe

som har stått i avisa.
Ved et datamaskinbasert presseklipparkiv vil det kunne oppsta
problemer fordi

selve sakeargumentet er upresist.

Som regel

står det bare navn, noe som ikke har tilstrekkelig presisjon.
Med

jevne mellomrom ser vi at det oppstar forvirring i en

debatt fordi
pseudonym)

to personer med samme navn

opptrer på hver sin side.

(eller samme

Ved søking i en stor

base vil man ikke begrense seg til

en debatt, og faren for at

flere personer med samme navn skal

v*re omtalt, blir derfor

mye større.

Hvis en person blir forelagt slik informasjon vil

han risikere selv å måtte påvise at dette handler om en
annen, og vi står igjen overfor problemet at personregistre
skaper en omvendet bevisbyrde for den som er omhandlet,

lien
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enna mer problematisk blir det -fordi den som er omhandiet
ofte ikke vil bl i forelagt informasjonen, og vil derfor

ikke

engang fa muligheten til f»re noen form for bevis.

Kravet om at man skal s»rge for at feil

ikke far betydning

for den registrerte nar det blir gitt uriktige eller
ufullstendige opplysninger, vi 1 i praksis v*re umulig a
praktisere i et system hvor brukerne selv kan s«ke i basen.
En logging av hvilke brukere som fikk hvilke opplysninger
vilie kunne gjøi-e det mulig å sende ut rettinger,

men en slik

log ville i seg selv bli et meget sensitivt personregister.

Hvordan bestemmelsen i § B skal praktiseres er et spørsmål
som eventuelt bør reguleres i konsesjonsvi1karene. Dette vi 1
bl i drøftet

i kapittel

6.

3.

-
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Ytrings-fri h e t

og

tx 1

r e t t en

i n + o r m a s jon -

Ytringsfrihet er et grunnleggende prinsipp i et demokratisk
samfunn.

Det er denne retten som gjør det mulig for samfunns

medlemmene a hevde synspunkter som kan bidra til samfunnets
utvikling.

Ytringsfr iheten regnes som en av

menneskerettighetene og er en forutsetning for en fri
informasjons- og nyhetsformidling og for kulturlivet
generelt .
Yt r ingsfri heten er i Norge grunnlovfestet i g r l . § 100.

Ytringsfrihet gjelder retten til å ytre seg, til a gi
informasjon.

Det kan være informasjon om forhold utenfor den

som framsetter ytringen,
selv.

eller det kan v*re informasjon om en

Til det siste hører også a si sin mening om dette og

hint.
Retten til

informasjon gjelder ikke retten til a gi, men

retten til

a skaffe seg informasjon.

til

Ytringsfri het og retten

informasjon forutsetter hverandre, men det er likevel

viktig å se at det prinsippielt sett dreier seg om to
forskjellige forhold.

Ofte blandes disse sammen under den

diffuse betegnelsen "pressefrihet".
Retten til

informasjon er ikke grunnlovfestet,

den alminnelige handlefrihet.

men følger av

G r l . § 100 gir ikke noe vern

for retten til å skaffe seg informasjon på annen måte enn
gjennom trykt skrift^.
Retten til

informajson kan også begrunnes ut fra medienes

krav pa a videreformidle informasjon.

Publikum har krav pa

informasjon, og mediene har til oppgave a formidle denne.
Derfor må de ha adgang til
Retten til

kildene"".

informasjon er tatt med i europaradets konvensjon

av 4,11.1950, om beskyttelse av menneskerettigheter og
grunnleggende friheter.

Det heter

i dennes artikkel

lOs

<l)Evervone has the right to freedom of expression.
This right shall include freedom to hold opinions and to
recieve and impart information ano Ideas without inter
ference bv public authority and regardless of frontiers.
This Article shall not prevent States from recuirjnp the
licencinq

0roadcast 1 no, television ar cinema enter-

prlses.

<2>The e-is'ence of these freedoms, since it carries
with it duties ar.d responsibilities, mav be subject to
such formalities, conditions, restrictions cr penalties
as are presendted in a democratic society, in the
interest cf national security, territorial integrity or
pubiic sa+ety, »or the prevention of disorder anc crime,
for the protection of health and morals, for the pro
tection of the reputation or rights of others, for
preventing the disclosure of information recieved in
confidence, or for maintaining the authority and
impartiality of judiciary.

I FN ’s "International
som ble vedtatt

Covenant on Civil and Political

er ogsâ sp»rsmalet om rett til informasjon nevnt.

Artikkel

1y d e r :

1.

Evçrvone shall nave the right to hold cpimcns wi th-

out interference.
2

Right

16.12.1966 og ratifisert av Norge 23.3.1976

Everyone shall have the right to freedom of

evpres-

sion; this rj0ht shall include freedom to seel, receive
and impart information and ideas o« all kinds,
regardless of frontiers, either orally, in writing or in
print, in the fcrm of art, or throtgh any

other

media of

his cho'ce.
3. The exercise of the rights provided for vn f.n* ♦ore-

-
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gaina paragraph carries witn :t special dutips and re
sponsibilities. It may therefore be sub’ect to certain
restrictions, but these shall Ce such only as provided
by law and are necessary. (l) for the respect of the
rights or reputation of nther s , (2i for the protection
o+ national securitv or of public order, or of pubiic
health or mnr ?is

Utformingen av de ta nevnte konvensjonsarti kl ene viser den
nære sammenhengen mellom ytr ingsf r ihet og retten til
informasjon.

Men vi ser ogsa at konvensjonene aksepterer en

rekke innskrenkinger i sine formål, hvis innskrenkingene har
et slikt formål

som konvensjonene nevner. Men disse formal er

så vide at sv*rt mange inngrep vil være akseptable i forhold
til konvensjonene.

Inngrep av personvernhensyn vil klart være

‘•for the protection of the reputation or rights of others",
og dermed forenelig med konvensjonene.

Ofte vil det ikke være lett å holde de to fra hverandre.
mange måter står pressen midt i gråsonen.

På

De skaffer seg

informasjon for å videreformidle den.
Kjernen i ytringsfriheten er at forhåndssensur ikke er
tillatt.

Derimot garanterer den ikke mot at den som setter

fram en ytring ikke blir trukket til ansvar etterpå.

Heller

ikke dette gjelder u n n taksfritt. Det tillates forhåndssensur
av film, mens stortingsrsepresentanter heller

ikke etterpå

kan trekkes til ansvar for det de sier i Stortinget.
Unntakene går med andre ord i begge retninger.

Et annet aspekt ved datamaskinbasert presseklipparkiv som er
av betydning i forhold til y t r ingsfrihet, er at det tas sikte
pa å levere informasjon fra systemene mot betaling.

Om

betalingen skjer pr søk eller som en fast abonnementsavgif
er j oenne sammenheng uten betydning.

Pressen kan argumentere -for at deres betydning for samfunn
gjør det nødvendig med stor frihet.

De må kunne fungere so

en vakthund som sier i fra om skjevheter og uheldige forho
Det er ogsa viktig at pressen kan formidle nyheter.

Disse argumentene far

ikke samme vekt nar det i tillegg

ti

den I«pende nyhetsdekning ogsa blir aktuelt å "selge fra
lager".
skal

Hvis det er opplysnigner av en art som man mener i

vare offentlig ti lgjengelige, og derfor ikke utlevere

fra offentlige registre, da -får ikke almenheten noe mer kr
pa slik informasjon fordi den det gjelder har vart så uheli
å bli omtalt i avisene.

Er det

opplysninger

som er nevnt i personregister1oven § 6 ,

av en slik art

2. ledd, så er ikki

beskyttelseshensynene noe mindre om det en gang har stått
avi s e n e .
Når det gjelder pressens egen bruk av opplysningene, så kai
man si at heller ikke pressen har noen legitim grunn til å
sitte med opplysninger om forhold som normalt ønskes
beskyttet.

Det er mulig at opplysninger om seksuelle avvik

kan vare pikant krydder hvis den person det gjelder siden
skulle bli

involvert i en skandalesak, eller at politiske

oppfatninger kan vare "nyttige" i en bakvaskelseskampanje.
Men selv om dette kan bidra til å selge avisene, så kan i kl
dette vare beskyttelsesverdige formål.
Vi kan ogsa ta med at det i forhold til

avisene er av meget

stor betydning at opplysningene i arkivene er fullstendige
korrekte.

Ufullstendige opplysninger

kan føre til at de sat

løgner kommer til a gjentas hver gang vedkommende omtales i
avisene.

Når så fundamentale rettigheter som ytringsfri het og retter
til informasjon pa den ene side, og retten til personvern,
privatlivets fred og retten til å bli glemt, står mot
hverandre,

ma det foretas en avveining.

Denne grunn1eggend«

-
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avveining ble stillet av Høyesterett i en sak om -forbudet mot
rasediskriminering som er referert i R t . 1977.114.
det på s.

119:

"Grunnlovsbestemaelsen beskytter en menneskerettighet.
Den FN-konvensjon straffelovens $ 135a er utsprunget
av, og dermed oosa selve straffebestemmelsen, tar like
ledes sikte pa a verne om en menneskerettighet. Det
fremgår klart av konvensjonens artikkel 4 og art iKk el
5. Hvor det hensvn sof den ene bestemmelsen skal
ivareta svnes a komme i kollisjon med hva som gjennom
den annen skal beskyttes, må det gjennom en avveining
avgjøres hvilket hensvn som i den konkrete situasjon ma
gis forranoen."

Her heter

1il

4.

PERSONVERN OG DATAMASKIN

BASERTE PRESSEKLJPP ARKIV.

1.

Inn 1 e d n i n g .

I dette kapittelet vil

jeg dr*fte behovet -for personvern i

forhold til datamaskinbaserte presseklipparkiv. Jeg vil f«rst
dr»fte personvernbegrepet slik dette er utviklet
deretter

se pa de spesielle spørsmål

ti 1 p r e ssek1 ipparki ver og til

i Norge,

som rei ser seg i forhold

slutt se pa hvorvidt vart

personvernbegrep er egnet i forhold til slik arkiver.

2.

Hva

er

personvern?

Kjernen i personvernet er den enkeltes behov for a utsrve en
viss kontroll

med registrering, spredning og bruk av

informasjon som omhandler en selv.

Behovet for slik Kontroll

springer ut av at informasjonen blir brukt som underlag for
beslutninger som berører den informasjonen gjelder.
Beslutning brukes her i en meget vid betydning.

Det siktes

ikke bare til formaliserte vedtak, men ogsa til de mer myke
og uformelle beslutninger som ligger bak sosiale reaksjoner
pa arbeidsp1asser og andre steder

i ens nærmi 1 j».

Personvernbegrepet slik dette er utviklet av Bleke lt og
Selmer kan spaltes opp i interesser.
B 1eke 1 i dei er personvernbegrepet
Interessen i diskresjon,

inn i tre interesser:

i fullstendighet og i

opplysthet.

Interessen

i diskresjon har to sider.

Det skal for det

fer ste ikke registreres og brukes informasjon om den enkelte
som ikke kan anses for relevante for den beslutning som skai
treffes.

Man skal

videre skal

kunne ha en privatsfære som andre ikke uten

kunne samle informasjoner om. Den andre siden av

diskresjonsinteressen er at den som har samlet inn og
registrert

informasjon for et bestemt formal

ikke skal

kunne

-
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bruke denne til andre -formål eller gi informasjonen videre
til andre.

Det er lett å se at f . eks.

leger og advokater

ofte kan ha behov for svart personlige informasjoner om
enkeltpersoner, men slik informasjon må ikke bringes videre
til

ansettelsesmyndigheter, reklamebyråer eller andre som

kanskje kunne mene at de ville ha nytte av denne informa
sjonen.
Interesser,

i fullstendighet går ut pa at en sak skal være

fullt opplyst før en beslutning treffes.

Det kan føre til

like uheldige resultater dersom man mangler opplysninger i en
sak som om mar. har opplysninger det ikke var anledning til å
registrere.

Interessen i fullstendighet

inneb»rer ogsa at

opplysningene skal v*re av tilstrekkelig kvalitet.

Interessen

i diskresjon og interessen i fullstendighet kan komme til å
trekke i motsatt retning ved en vurdering av hva slags
opplysninger som kan registreres.
Inter essen

i å i'ire opplyst innebærer at man skal

vite hva som

er registrert om en selv.

forutsetning for at man selv skal

kunne

Dette er en

kunne ivareta sine

interesser i diskresjon og fullstendighet.
Selmer utvider perspektivet med ytterligere to interesser:
Interessen

i en borgerv enn 1 ig administrasjon og

interessen

i a unnga unfdig og uhjemlet maktbruk.

Interessen

i en bor ger renn 1 ig adm in is tr as .ion innebirer

at

avgjørelser blir truffet r a s k t , at de blir skikkelig
motivert,

at ens motforestillinger kan fremføres på

hjemstedet overfor en velutdannet og velinformert
saksbehandler som snakker et fo r s t a e l ig språk.

Videre at

administrasjonen treffer riktige avgjørelser ut fra de lover
og forskrifter som skal anvendes.
Interessen

i å unngå overdreven

kontroll og uhjemlet

m a k t b r u k . I dette ligger avveiningen mellom samfunnets
interesse i kontroll

og den enkeltes personvern.

-
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p r v i a a k l i p p a r k i vir

Det personvernbegrep som ble skissert i forrige avsnitt er
utviklet med tanke pa utbyggingen av forskjellige
administrative personregistre.

Her er det viktig at den

enkelte kan skaffe seg rede pa hva administrasjonen bygger
sine avgjørelser pa, og man ma kunne hindre at alle* typer
personlig informasjon blir lagt inn i administrasjonens
registre.

Administrative registre vi 1 ofte være :nterne, og

administrat i ve saksbehandlere har nok aldri

vært spepielt

begeistret for at de administrerte kikker dem i kortene.
Restri ksjoner pa bruk av informasjon og adgang til

a

kontrollere denne informasjonen vil her være et midde!

til

a

utjevne "maktbalansen" mellom administrasjonen og publikum.

Et datamaskinbasert presseklipparkiv vil ha en helt annen
karakter.
bare vil

En vesentlig forskjell

er at et p re s s e k l ipparkiv

inneholde informasjon som allerede har vært

offentliggjort.

Problemet vil følgelig ikke umiddelbart være

at innf ormas jonsi nnehol det skal begrenses -fordi det ikke skal
bli

kjent for uvedkommende.

opplysthet vil

Heller ikke interessen i

være like fremtredende,

i og med at

informasjonen allerede er gjort kjent gjennom de aviser eller
de byråer

informasjonen er hentet fra.

Interessen i fullstendighet,
korrekt,

særlig at informasjonen er

vil derimot være svært viktig for vurdering av et

slikt system.

Ved at gamle avisklipp blir lettere

tilgjengelig ma man regne med at de hyppig vil bii brukt s o m
kilde for opplysninger om tidligere hendelser.
dermed l e t t

kunne

gjentas

hver

gang

omhandles.

et

En feil

el ler

en

vi 1

person

•

Informasjon som ligger lagret der vil
ti 1 administrative -formal.

emne

ikke o n m æ r t

bli brukt

Inf ormas jonsi nnehol det vil være

altfor tilfeldig sammensatt til at det kan tjene som underlag
for administrative beslutninger.

Innholdet

i et

pressekl ipparkiv vil derimot kunne -få betydning far en

21 persons anséelse, og dersom det blir lettere a f.nne gamle
omtaler av personer kan det bli

svart vanskelig eller umulig

a fa en uheldig fortid pa avstand.

For a fa et utgangspunkt for a vurdere spørsmåJene rundt
datamaskinbaserte p r e s s e k 1 ipparkiver og personvern er det
nødvendig og supplere det personvernbegrep som er nevnt i
avsnjtt 2 med ytterligere en interesse.
bli aleat.

Interessen

j a kunne

Dette er en interesse som ogsa kan stilles opp i

forhold til administrative registre, og kan sies å vare et
element

i reievansvurderingen etter prl.

§ 6. Det vil

ikke

vare saklig begrunnet å oppbevare opplysninger ut over en
viss tid. De samme hensyn er også nedfelt i andre
bestemmelser i personregi strei o v e n . Opplysninger som ikke
lenger er av betydning skal fjernes fra registrene.
2.

ledd nr.

10 er bestemt at Datatilsynet

I § 11,

i sine konsesjoner

skal gi bestemmelser om sletting eller ikke—bruk av
registeret etter en viss tid.

Tilsvarende kan den enkelte i

medhold av § 8 kreve slette opplysninger som ikke lenger er
av betydning.
I forhold til datamaskinbaserte pressek1ipparkiv stiller
imidlertid saken seg annerledes enn ved administrat ive
registre.

Administrative registre brukes for å treffe

beslutninger med virkning i dag og med virknig framover, og
det er derfor viktig med mest mulig oppdatert informasjon.
Opplysninger om hvordan ens »konomiske forhold var for
siden er av liten verdi
innvilges kreditt i dag.
for

lO ar

ved vurdering av om det skal
Tilsvarende er opplysninger om en

lang tid siden helbredet sykdom lite aktuelle.

Det er

derfor lett a enes om at slike opplysninger som hovedregel
bør slettes fra registrene.
presseklipparkiv vil
historisk kildearkiv,

Et datamaskinbaserte

derimot mer ha preg av å vare e*
og et historisk arkiv blir ikke

uaktuelt pa samme måten som administrative registre.
Spørsmål sti l 1 ingen i forhold til datamaskinbaserte
pressek1 ipparkiver blir narmest den motsatte av hva den er
for administrat 1 ve personregistre. Problemet her er om
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informasjon som en gang har vært offentlig alltid skal
fortsette a være lett tilgjengelig for almenheten.

5 _

5.1

O-ffen t 1 i ge

Hvem

tan

anses

per s o n e r _

f o <" o f f e n t l i g e

personer7

Visse personer ma i kraft av sin plass i samfunnet

finne seg

i en mer nærgående granskning fra offentligheten enn andre.
Som eksempler pa slike personer har blant andre vært nevnt
regjerende fyrster

og deres familier, statsmenn,

diplomater

og andre høye embets- og tjenestemenn, medlemmer av
nasjonalforsamlingen,
skuespillere,

lærde,

forskere,

berømte leger, advokater,

forfattere,

kunstnere,

ingeniører, oppfin

nere og store industri men n . Til denne gruppen regnes også
idrettsstjerner og "kjendiser".

Gruppen av "offentlige personer" blir ut fra denne
oppregningen ganske

stor, og med en utvikling i retning av en

mer personorientert

journalistikk vil det være et press for

a

utvide denne g r u p p e n .

For enkelte grupper er det lett a begrunne hvorfor de ma tale
offentlighetens søkelys i større grad enn andre.

Personer som

søker seg til maktposisjoner ma finne seg i a bl i gransket av
pressen.

Vi har alle et krav pa a fa vite hva slags personer

det er som sti 11 er opp som kandidater ved et stortingsvalg og
hva slags personer det er som bekler de viktigste embetene.
Den som ber om samfunnets tillit ma ogsa avfinne seg med at
almenheten vil v:te

om han/hun er tilliten verdig.

Personer som sitter

t mer skjulte maktposisjoner ma ogsa

finne seg i a bl i gatt etter i sømmene selv om de selv
misliker det sterkt.

Det kan være god grunn til

a granske de

skjulte makthavere og nettopp gjennom nærgående journal x stikk
har lyssky maktutøvelse blitt avslørt.
kroneksemplet pa slik virksomhet.

"Watergate-saken" er

Innf1ytelsesrike personer i

-
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næringslivet og samfunnet ellers ma tale at offentligheten er
interessert i hvor stor

innflytelse de har og hvordan denne

nyttes.

For andre grupper er det vanskeligere a finne tilsvarende
begrunnelser.

Intellektuelle og kul turarbeidere kan neppe

sies a sitte i maktposisjoner, og samfunnet har
samme behov for innsyn i deres virksomhet.
idrettsstjerner og

ikke det

Gar vi så over til

"kjendiser" er det klart at det ikke

lenger er deres innflytelse i samfunnet som kan begrunne at
de skal v*re offentlige personer.

Her er det mer folks

nyskjerrighet som er begrunnelsen og denne kan ikke veie like
tungt mot ønsl-et om a fa v*re i fred. Hvis man aksepterer at
almenhetens eller pressens nysgjerrighet
til at man skal

i seg selv er nok

anses for "offentlig person", da blir det

vanskelig a verne sitt privatliv.
Enkelte personer nyter a v*re i rampelyset og for andre er
det nødvendig ut fra den virksomhet de driver.

Den som lever

av a selge sine tjenester på et stort og apent marked er
avhengig av a

v*re kjent blant publikum.

Presseomtale vil for

slike grupper

v*re viktig for bli kjent

for

sitt publikum.

Personer som på denne maten har stilt seg til disposisjon for
offentligheten ma nok også avfinne seg med a bli

ansett som

offentlige personer ogsa i situasjoner hvor man kunne ønske
seg det samme

vern som "vanlige folk".

I tillegg til

denne gruppen av personer som

virksomhet har trådt fram i lyset,
tilfeldig havner

gjennom sin egen

kommer de som mer

i offentlighetens søkelys.

Det kan vsere

personer som til-feldig blir stående sentralt i begivenheter
som påkaller almenhetr.e interesse,
kriminalsaker.

I forhold til

f. eks. ofre i store

datamaskinbaserte

pressekl ippark.iv er det nettopp denne gruppen som har krav pa
størt interesse.

Overfor grupper som frivillig har gatt inn i

posisjoner som påkaller almenhetens interesse ma man i alle
fall

et stykke på vei

kunne hevde at "den som vi 1 v*re med pa

leken ma også tåle steken".

-
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Personvern for offentlige personer

Offentlige personer må avfinne seg med mindre omfattende vern
enn mer anonyme enkeltmennesker. Likevel er det klart at
heller ikke disse står helt uten noe vern for sitt privatliv.
Det er imidlertid ved denne vurderingen vi virkelig mffter
vanskeligheter. Her vil det være helt umulig a gi et generelt
svar for hele gruppen av offentlige personer. De enkelte
grupper, kanskje ogss de enkelte personer ma her vurderes for
seg. Problemet kan illustreres med utgangspunkt i de typer
opplysninger som er listet opp i personregister lovens § 6, 2.
ledd, og som anses for særlig følsomme.

I § 6, 2. ledd nr. 1 er blant annet nevnt opplysninger om
politisk eller religiøs oppfatning. Folk flest må være
forskånet for at disse sider av deres liv granskes. Samtidig
er det helt selvsagt at man må kunne granske statsministerens
politiske oppfatninger. Tilsvarende ma religiøse ledere finne
seg i at almenheten er interessert i deres religiøse
standpunkter. Bytter vi om personene i eksemplene vil ikke
svarene lenger vare like klare. I og med at minst halvparten
av regjeringsmedlemmene må være medlemmer av statskirken ma
de akseptere at disse forhold bringes fram for
offentligheten. Etter min mening kan man ikke ha krav pa a
vite særlig mye mer om statsrådenes religiøse forhold (med
unntak for kirkestatsråden), med mindre vedkommende har
engasjert seg særlig i religiøse spørsmål. Pa tilsvarende
mate kan det stilles spørsmål ved i hvor stor grad
kirkeledere må akseptere at deres politiske standpunkter
granskes. Det kan hevdes, og jeg vil hevde at religiøse
organisasjoner er en maktfaktor i Norge og at man derfor ma
ha krav pa a fa vite hvilke politiske holdninger disse er
preget av.

Prl. % 6, 2. ledd nr. 2 omhandler opplysninger om at en
person har vært mistenkt, tiltalt eller dømt i en straffesak.
Slike opplysninger er spesielt problematiske i forhold til et
datamaskinbaserte oresseklipparkiv, og disse spørsmålene vil
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bil behandlet sarkilt i neste avsnitt.

Prl. § 6, 2. ledd nr. 3 gjelder opplysninger om helseforhold
og misbruk av rusmidler. Igjen er vil svarene matte bli
forskjellige alt etter hvilke personer det dreier seg om. I
massemedia finner vi med jevne mellomrom omtaler av
statslederer helseforhold. Det kan være legebulletiner om
trivielle sykdommer hos en norsk statsminister og det kan
vare spekulasjoner om at en russisk partisjef er alvorlig
syk. Det er sv stor betydning at personer i viktige
posisjoner har helse til a kunne utføre sine oppgaver, og
sitter man i en sentral stilling i samfunnet ma man akseptere
at samfunnet er interessert i ens helse selv om man helst
ville holde eventuelle problemer for seg selv. Ogsa
idrettsst jerner må finne seg at deres helse blir gjenstand
for stor oppmerksomhet i og med at den er av sa stor
betydning for deres prestasjoner.

Offentlige personer ma langt pa vei v*re forskånet for at
eventuelle problemer med rusmidler ikke blir brettet ut for
almenheten. Om en fremtredende person sliter med
alkoholproblemer så bmr man kunne slippe en ytterligere
belastning ved at dette offentliggjøres. Men heller ikke
dette kan gjelde generelt. Enkelte personer legger apent fram
for offentligheten sitt forhold til rusmidler. Det kan v»re
folk som ønsker a sta fram for offentligheten i et hap om at
de dermed kan hjelpe andre, for å å få renset opp i en
ukontrollerbar str«m av rykter eller rett og slett fordi rus
er en del av deres image. Har man pa denne måten apnet en del
av sin privatsfere kan man ikke kreve at offentligheten skal
slutte a interessere seg for den nar man selv synes det er
nok.
Det finnes en rekke eksempler pa at misbruk av rusmidler har
hatt stor innvirkning på offentlige personers livsløp (gjerne
ogsa pa deres dad). Dermed har rusmidlene fått betvdmng for
offentlige hendelser. Ingen kan gi et korrekt bilde av livet
til Charlie Parker, Edith Piaf, J a m s Joplm eller William
Burroughs «»ter- a ta med deres forhold til rusmidler.

-
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Som siste eksempel skal jeg se litt pa omtale av seksuelle
■forhold, noe som er nevnt i 5 6, 2. ledd nr. 4. Dette er
kanskje den innerste kjernen i ens private sfare. og et
område man må kunne verne mot innsyn. Men ogsa her kan vi
•finni? eksempler som viser at et slikt vern ikke kan vare
absolutt. Brian Epsteins homofili den kanskje vil tigste
grunner, til at han fattet sa stor interesse -for the Beatles.
Med den betydning Epstein hadde -for Beatles' karriere og
Beatles' kulturhistoriske betydning kan man vanskelig kreve
at slike {akta skal holdes tilbake.

Denne lille og noksa tilfeldige samlingen av eksemnler burde
vare tilstrekkelig til å illustrere at det ikke går sn a
stille opp bestemte regler for hvor grensen gar for
offentlige personers personvern.

Det kan også reises spørsmål ved om ikke en "offentlig
person" bør kunne trekke seg tilbake fra offentligheten, og
dermed fa det samme vern som andre borgere. En rekke av
sakene som omhandler forbryteres personvern, se avsnitt 4.3,
synes é bygge pa at man etterhvert som tiden går gjenvinner
sitt vern. Man finner imidlertid også enkelte avgjsreslser
som trekker i motsatt retning.

I

en meget kjent amerikansk

sak fra 1940, Sidis vs. F-R Publishing, gikk en mann ved navn
Sidis til sal; mot ukebladet "The New Yorker". Sidis hadde
omkring 1910 vart et berømt matematisk vidunderbarn, men han
hadde siden trukket seg tilbake fra vitenskapen og unngått
enhver of-fentlighet.

I

1937 ble han oppsporet

av

en reproter

fra "The New Yorker" som hadde en serie biografiske artikler
under rubrikken "Where are they now?". Sidis krevde
erstatning fra ukebladet, men tapte saken. Han ble ansett for
a ha blitt en offentlig person og at almenhet.en hadde en
berettiget interesse i a fa vite hvor det var blitt av
vidunderbarnet og hvor langt han hadde oppfylt de
forventninger som var blitt stilt til ham.

5.3

Forbrytere som offentlige personer.

-
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Kjente -forbrytelser og -forbrytere regnes ofte for a tilhøre
den offentlige sf*re. Men nettopp for denne gruppen er det
behovet for glemsel kan v*re størst. For en forbryter kan det
være umulig å vende tilbake til samfunnet hvis han stadig
blir innhentet av sin fortid.

En forbrytelse far gjerne mye omtale nar den er aktuell, men
det hender også med jevne mellomrom at gamle forbrytelser på
nytt blir trukket fram i rampelyset. Det var dette som var
tilfelle i dommen om "To mistenkelige personer", og det
finnes noen utenlandske dommer om samme emne som det kan v*re
av interesse og se på.

Disse dommene knytter seg alle til offentliggjøring av
forhold rundt tidligere aktuelle hendelser. Et data
maskinbasert presseklipparkiv vil i seg selv ikke føre til
noen ny offentliggjørelse. Dommene kan derfor- ikke anvendes
direkte, men de gir uttrykk for et underliggende prinsipp som
er felles for begge problemområder: Det er ikke slik at det
som en gang har vart offentlig vil vedbli å vare det for all
framtid. Dommene kan også gi en viss pekepinn for hvordan
grensen mellom hva slags informasjon som kan gjøres søkbar,
og hva som ikke kan gjøres søkbar, skal trekkes.

Den første saken, Helvin vs. Reid, kom opp for appell —
domstolen i California i 1931. Saksøkeren hadde tidligere
vart prostituert pa den amerikanske vestkysten. I 1918 ble
hun anklaget for mord, men ble frifunnet. Senere flyttet hun
til østkysten, og i 1919 giftet hun seg og tok navnet
Heiv in.

Saksøkte Saget en film, "The Red Kimono'., som ble utgitt
for a vare en sann fortelling om hendelser i hennes tidligere
liv. I filmen var hennes pikenavn benyttet.
Saksøkte ble ansett for berettiget til å framstille hendelser
fra saksøkers liv som var blitt kjent gjennom den tidligere
drapssaken, men grensene for det tillatte var overskredet ved
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at hennes pikenavn var benyttet i -filmen og i annonseringen.

Domstolen mente at når en så stor forandring var inntruffet i
hennes liv, burde hun ha fått fortsette sitt nye lxv, uten å
fa sitt rykte og sosiale stilling ødelagt gjennam historien
om hennes tidligere liv, som dessuten ikke ble gjengitt i
annen hensikt enn a skaffe privat yevinst.

Domstolen bygget et slikt persanverr pa en meget vid general
klausul i Californias forfatning. Denne yanranterer alle
borgere "the right of pursuing and obtaining safety and
happiness".

Et annet tilfelle, "Briscoe vs. Reader's Digest Ass
ociation", var i 1971 oppe for den Californske høyesterett.
I en artikkel om "The Big Business of Highjacking" ble blant
annet omtalt et fornøyelig, men mislykket forsøk på kapring
av en lastebil. Briscoe ble oppgitt som en av kaprerne. Den
mislykkede kapringen hadde skjedd i 1956, mens artikkelen ble
offentliggjort i 1968.

Briscoe fikk medhold, og domstolen la vekt på den tid som var
gått sden den omtalte hendelsen, og pa at en offentliggjøring
av nanvet hadde en minimal sosial verdi. Det ble i dommen
gjort et klart skille mellom reportasjer om nylig inntrufne
hendelser og eldre hendelser, sarlig for de tilfellene hvor
den omtalte hendelse ikke hadde en virkelig unik karakter.

Fra Vest—Tyskland kan vi hente to dommer som begge har visse
likhetstrekk med dommen om "To mister.t-elige personer".
I den første saken "Hordf all Lebach", hadde en person
deltatt i et overfall på et amunisjonsdepot hvor flere
soldater var blitt drept. Det ble skrevet en bok om over—
fallet, og med utgangspunkt i denne boka ble det laget et
fjernsynsstykke, "Der SoIdatertmord w n

Lebach". Saksøkers

navn ble stadig gjentatt i stykket, og saken gjaldt

29 spørsmålet stansing av dette stykket.

Retten nektet visning av filmen, fordi den ville gjøre en resosialisering umulig. Det ble i saken lagt stor vekt pa at
saksøkers homoseksualitet ble omhandlet, og at de sosiale
skadevirkningene ville forsterkes av at han kom fra en
småby.

Ogsa den andre saken, "Mordf al i Hanr Ieck'\ gjaldt det ogsa
visning av en fjernsynsfilm. I denne saken ble filmen tillatt
vist, og det ble lagt vekt på at det ikke var noen tydelig
identifiseringsmulighet i filmen, og at saksøker på det
aktuelle tidspunkt for visning fortsatt ville ha halvannet ar
igjen å sone av sin dom.

Fra disse dommene kan man trekke ut følgende:

- Det legges vekt pa muligheten for resosialisenng,
eventuelt om en gjennomført resosialisering kan bli
spolert.
- Det legges vekt på hvor lang tid som er gått siden den
omtalte hendelsen, men dette er ikke ubetinget av
gjørende.
— En kan ga lenger i a gjengi det unike enn det trivielle.
Den som tar livet av et statsoverhode vil aldri kunne
hevde at dette i ettertid ikke skal trekkes fram for
offentligheten.
— Gjennomslagskraften i det mediet hvor hendelsen gjengis.
Omtale i en bok har vart akseptert, men film basert pa
boka er blitt stanset.

I forhold til datamaskinbasert presseklipparkiv vil ikke det
sentrale spørsmålet vere om man kan resirkulere gamle opp
lysninger, men om man kan fortsette a selv gamle opplysninger
om personer. Slike arkiv vil klart nok ikke ha samme

30 gjennomslagskraft som f. eks. en fjernsynsfilm. Men hvis
nøkkelpersoner lett kan skaffe seg informasjon fra arkivet,
vil en resosialisenng kunne vanskeliggjøres, ved at f. eks.
arbeidsgivere søker på den nyansatte.
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ETABLERING

DATAMASKINBASERT

PRESSEKLIPPARKIV

6.1

I n n i e d n in g

I dette kapittelet vil

jeg drøfte hva slags vilkår som etter

min mening bør stilles ved etablering av et datamaskin
basert presseklipparkiv.

Drøftelsen tar ikke sikte på å

omfatte presseklipparkiv som bare nyttes internt i én avis
eller ett telegrambyrå.
•r
Det første spørsmålet vi må ta stilling til er om et data
maskinbasert presseklipparkiv i det hele tatt bør opprettes.
Hitt svar på dette er et klart og utvetydig ja. De
betenkeligheter som knytter seg til et slikt system kan ikke
veie tungt nok til at pressen skal nektes et så effektivt
hjelpemiddel

som et effektivt informasjonssystem er. Det

dreier seg tross alt ikke om å gjøre ny informasjon
tilgjengelig,

men å gjøre søkingen mer effektiv.

Uansett om

et datamaskinbasert presseklipparkiv blir etablert eller ikke
så vil hvem som helst kunne lete etter informasjon i gamle
avi s e r .

Det neste spørsmålet blir da hvilke vilkår som bør stilles
ved opprettelse av systemet.
Retten til a bl i glemt vil
har gått noen tid.
fersk e aviser vil

først gjøre seg gjeldende når det

Nar det gjelder vurdering av relativt
problemer helst oppsta nar avisen har

skrevet noe som enkelte mener aldri
Det er im: dlert id soersmal
hvilket st of f som b®r
informasjonssystem.

burde ha kommet pa trvkk.

om hva svjser bør trykke,

ikle o.r

1agres i et datamaskinbasert

Spørsmålet faller derfor utenfor rammen

av denne rapporten.
Undersøkelser har vist at det aller meste av den informasjon
man søker etter

i p r e s s e k 1 ipparkiv finnes i klipp fra de

si ste 6 månedene.

Dersom aktua J i tetsark ivet inneholder

irni-jl

et år gamle klipp vil
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dette følgelig dekke behovet i de

fleste praktisek tilfellene.

Det må ogsa kunne antas at en

stor del av den øvrige informasjonssøkningen gjelder
informasjon om offentlige personer eller om begivenheter som
kan identifiseres gjennom annet enn personnavn.

Om enkelte

personer ikke gjøres søkbare vil det ut fra dette neppe ha
sarlig betydning for systemets effektivitet.

Et datamaskinbasert presseklipparkiv bør på denne bakgrunn
kunne deles i to, i et aktualitetsarkiv og et historisk
arkiv.

Ved å la aktualitetsarkivet inneholde alt som har

stått i avisene vil man sikre lett adgang til informasjon om
aktuelle hendelser.

Samtidig kan man gi enkelte personer et

visst vern ved at de ikke gjøres søkbare i det historiske
arki v e t .

6.2

Oppbygging

av

aktualitets-

og

historisk

arkiv

Et tekstsøkesystem består av en søkefil og en tekstfil.
Søkefilen kan sammenliknes med et stort og omfattende
stikkordsregister mens tekstfilen inneholder de tekster
registeret henviser til. Alle meningsbærende ord som finnes i
tekstfilen er ordnet systematisk i søkefilen og ordene er
utstyrt med adresser.

Pa samme måte som man i et manuelt

st ikkordregister finner henvisninger til det sidetall i boken
hvor stikkordet finnes,

inneholder hvert ord i søkefilen en

henvisning til hvor i tekstfilen dette finnes.
foregår altsa i et register,

Selve søkingen

ikke i selve teksten.

Denne oppbyggingen burde gjøre det mulig å ta enkelte navn ut
av søkefilen, men la dem fortsette c> v*re med i tekstfilen.
Dermed vil man ikke kunne søke direkte ps disse navnene.
Søker man pa saker eller personnavn som er søkbare ogsa 1 det
historiske arkivet vil man fortsatt

kunne finne navnet pa

ikke-søkbare personer i den tekst m a n h a r søkt seg fram til.
Konklusjonen her blir at ikke—offent1 ige personer ikke b*r
v*re søkbare i et historisk

arkiv.

-
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imidlertid at man kan trekke et

skille mellom offentlige og ikke-offentlige personer , og den
grensen er det svert vanskelig å trekke.

Et automatisert

system er det ikke mulig a etablere uten at man har faste
regler for avgjørelsen, og slike regler finnes ikke her. En
annen tenkelig løsning er en form for manuell

kontroll

av

hvem som overføres til det historiske arkivet- En slik kon
troll

vil

imidlertid forutsette at man på en noenlunde enkel

mate kan skille ut personnavn.
En mulig løsning kan vare at personnavn markeres allerde når
teksten skrives.

Denne løsning kunne vart praktisk dersom det

teksten ble skrevet direkte for tekstbasen.
imidlertid ikke tilfelle.

Dette er

Teksten skrives primirt for

offentliggjøring i pressen,

og det kan synes lite

hensiktsmessig at journalister

eller

typografer skal pålegges

a kode tekstene på en måte som bare er av betydning for en
sekundar bruk av tekstene.

En annen løsning er at teksten

kodes før den overføres til basen.

Dersom tekstene allikevel

skal behandles manuelt før de overføres til tekstbasen, for
eksempel

for å bl i tilføyet emneord, vil det vare mulig a

markere personnavn i den samme prosessen.
Det mest hensiktsmessige vil
kan skille ut personnavn.

likevel

vare o m man a u t o m a t isk

Dette kunne gjøres ved at systemet

skiller ut alle ord som skrives med stor bokstav også nar det
ikke følger etter punktum eller tilsvarende tegn.
vil
ta

pa denne måten skille ut personnavn,
med

h v o r dan

navn pa selskaper o g stedsnavn.
s y s t emet

forskjetlige

skal

typer

av

Når systemet har vart

Systemet

men det vil

Jeg

kan

samtidig

ikke -se

kunne klare a skille m e l i o m s l i k e
navn

i drift en tid vi 1 et stort antall

offentlige personer og de fleste stedsnavn vare søkbare i det
historiske arkivet.
aktualitetsarkivet

Nar man sa skal overføre fra
til det historiske arkivet vil det bare

vare nødvendig a ta stilling til nye navn som er kommet til
siden siste oppdatering. Disse navn kan skilles ut a> tomatis*

-
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ved at listen over søkbare navn i aktualitetsarkivet matches
mot den tilsvarende listen i det historiske arkivet.

Et slikt

system vil kreve omfattende kontroller i systemets
oppbyggingsfase fordi

det da vil måtte dukke opp store

mengder navn som skal

kontrolleres. Etter at systemet har

vært i drift i noen tid er det imidlertid grunn til a tro at
det vil

være en beskjeden og relativt konstant mengde av ord

som skal

kontrol1e r e s .

Som tidligere nevnt er det ikke mulig å stille opp klare
kriterier for hvem som skal anses for offentlige personer og
som dermed kan gjøres søkbare i det historiske arkivetmå baseres på et skjønn.
siste ledd skal

Dette

Etter personregister1ovens § 11,

konsesjonene alltid angi det organ, foretak

eller den person som har ansvaret for at reglene for
registret blir fulgt.

Den som på denne måten utpekes som

regi ste r ansvar 1 ig må ogsa være ansvarlig for vurderingen av
hvem som skal anses for offentlige personer. Det bør likevel
understrekes i vilkårene at det må vises særlig
tilbakeholdenhet med a inkludere personer som tilfeldig har
påkalt offentlighetens interesse og personer som har vært
innblandet

i straffesaker.

Innsynsretten reiser

ikke særlige problemer

i forhold til et

register som er ment å skulle være tilgjengelig for
offentligheten.
ikke skal

Det bør imidlertid settes et vilkår om at det

kreves betaling fra den som ber om informasjon

i

medhold av innsysretten i personregister 1oven § 7.

Retten til retting,

sletting eller supplering av registeret

medhold av personregister 1oven § 8 skaper sterre pron lemer.
Det synes noksa klart at man ikke kan kreve rettinger i den
tekst som er lagret.
forhold til

Det ville i sa fall være en endring i

kildematerialet

(den opprinnelige avistekst)

og

det bør ikke apnes adgang til den salgs historieomskriving.
Har noe f •'-st stått pa tryi-fc eller vært sendt ut fra et
telegrambyra ma dette inkluderes uendret.

i

-
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Supplering av registeret bør derimot v*re mulig.

Den som er

omtalt bør kunne legge inn en “hale" til den aktuelle
artikkel

direkte i basen og det bør i så fall

legges inn

pekere som gjør at "halen" alltid -følger med artikkelen når
noen søker seg -fram til denne.

Det må imidlertid klart ga

fram at dette er en korreksjon som er lagt direkte inn i
basen uten at den først har statt pa trykk.
representere et supplement til
medhold av stri.

Dette vil

den tilsvarsrett man har i

§ 430 overfor det som har stått i pressen.

Det hør ikke v»re adgang til a gi
lagt direkte inn i

tilsvar

til

basen, hverken for den

opprinnelige artikkel eller andre.

"haler" som

er

som skrev den

Dersom det åpnes en slik

adgang vil man kunne ende opp i at basen blir et eget
dehattorgan, noe den ikke bør vare.

Dersom en artikkel er dementert på trykk bør dementiet kjedes
sammen med det dementerte i basen slik at dementiet alltid
f*i qer med nar noen finner fram til den aktuelle artikkel.
He l ier ikke sletting av artikler bør kunne finne sted.

Dersom

noen skulle søke i

arkivet for å finne ut

hvordan pressen

d e l ket en spesiell

sak, vil de

et ufullstendig og

fa

har

fortegnet bilde hvis sletting skulle tillates.

For de tilfeller hvor innholdet

i en artikkel er mortifisert

ved dom i b»r det likevel gjøres unntak.
artikkel

om at innholdet

tilstrekkelig.

En anmerkning pa en

er mortifisert vil

ikke vare

Hvis man gjør oppmerksom pa at det man na

1essr er noe som ikke skulle ha stått der,

kan man vare nokså

siKker pa at det er dette som vil bli husket.

En opplysning

om at innholdet er motifisert vil snarere bringe mer liv i
•Tr.holdet enr ? 1egge det dødt.
En form for sletting vil

likevel

vare mulig.

Man ma kunne

?f-trp fram krav om a bl i strøket fra søkefilen i det
n-storiske arkivet.

Dette betyr imid)ertic ikke at man har

roe ubetinget Irav på a bli

slettet.

Det er bare aktuelt for

Gen som menpr • kxe a va^e en offentlig person og som derfor
i*'l;e skulle v/art søkbar

i det •e arkivet.

Er

'ffentlig person

-
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som synes han har fatt nok av a stå i rampelyset kan ikke
komme og kreve seg -fjernet. Det må i første omgang være der,
regi steransvar1 ige som tar stilling til hvorvidt et krav om å
bli slettet fra søkefilen skal tas til følge.

Dersom man

skulle være uenig i den regi steransvar1 iges vurdering kan man
legge spørsmålet fram for Datati 1sy n e t . Dersom Datatilsynet
finner at vedkommende kan kreve seg slettet,

kan de gi pai egg

om dette i medhold av personregi ster 1oven § 8., 2. ledd.

-
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S A M M E N D R A G

Nye in-formasjonssystemer kan lett komme inn pa
eneret tsomr ådet til et eller -flere av de of fenti ige
kommunikasjonsmonapoler. En kort generel1 oversikt over disse
problemene er tatt

inn i rapportens kapittel

li.

1 Jenne rapporten dr»ftes -forholdet mellom et bestemt
informasjonssystem og monopol 1o v g i v m n g e n , f»rst og fremst
forholdet til

kr i n g k a s t i n g s l o v g i v m n g e n . Informasjonssystemet

er basert pa bruk
hoteller.

Norsl

av tekst—TV teknikk og vi 1 bli

Systemet

Rikskringkastings enerett til

1980

nr.

36, % 1.

III.

a drive

kringkastingsvirksomhet er fastslatt
13. juni

tilbudt

er nærmere beskrevet i kapittel

i kringkastingsloven av

I denne bestemmelsen er

"kr ingkast ing " definert som "utsend ing av tale. musikk,
bilder og lignende red radiobølger eller over tråd, egnet ttl
a mottas direkte av a 11mennheten" . I tvilstilfelle skal
Kongen avgj*re hva som skal anses for kringkasting.
til kringkastingsloven er dr*ftet

For a avgjøre hvorvidt systemet

i kapittel

Forholdet

IV.

innebærer en form for

kringkasting eller ikke, ma man vudere informasjonens form og
innhold

(avsnitt 2), formidlingsteknikk

gruppe som kan motta informasjonen

(avsnitt 3), hvilken

(avsnitt 4) og formålet

med eneretten

(avsnitt 5).

I avsnitt 2.1

konkluderes det med at tekst-TV innebærer en

utsending av bilde,

som omfattes av kringkastingsbegrepet.

Formidling av enile meldinger er unntatt fra NRK s enerett,
og i avsnitt 2.2 driftes hvorvidt informasjonen i systemet ma
anses som enkle meldinger.

Konklusjonen er at i alle fall

en

stor del av informasjonen i systemet må anses som enkle
meldinger, og det antas at utsend ingene i systemet
hovedsaklig vil

være slike meldinger.

Det er t la-t at det *oretas en utsending i systemet

(avsn: f.t

-
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3), men det avgjørende er om denne sendingen er egnet til
mottas av allmennheten.

a

Dette drøftes nermere i avsnitt 4.

ftl1raennhetsbegrepet har ingen klar avgrensning.

Det ma dels

foretas en vurdering av hvor mange som kan motta sendingen og
av hva slags interessefellesskap som foreligger mellom
mottagerne : forhold til den informasjon som sendes.
Hotel 1a jester vi 1 f. eks. ha et sterkere interessefellesskap
forhold til hotel 1 in+ormasjon enn i forhold til
underholdni ngsf i 1m.

For at en sending skal være kringkasting ma den kunne mottas
s a m t i d i g

av allmennheten.

1 det aktuelle systemet vil det

ikke forega sending til mer enn et hotell om ganger, og det
vil

ikke alltid v*re den samme informasjonen som sendes til

de forskjellige hoteller.

Dette er det avgjørende argumentet

for utredningens hovedkonklusjon:

Det aktuelle

informasjonssystem faller utenfor

kringkastingsmonopolet.

Heller

ikke lovens formål, slik dette går frem av dens

forarbeider,

taler for a la systemet omfattes av N R K 's

enerett.

Det konstateres i avsnitt 7 at ogsa den interne distribusjon
pa det enkelte hotell

I kapittel

faller utenfor kringkastingsmonopolet.

V foretas en kort drøftelse av forholdet til

tel eg r a f 1o v e n , og konklusjonen er at systemet også faller
utenfor telemonopolet.

i
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II.

IN N L E D N INQ .

Distribusjon av informasjon har i Norge langt pa vei vert
•forbeholdt bestemte offentlige monopoler:
monopol

pa etablering og drift

Televerket har

av den infrastruktur som er

nødvendig * ar telekommunikasjon,

Norsk Rikskringkasting har

monopol

pa a drive Itringl asting,

kommunale kinomatografer har

monopol

pa offentlig visning av film og Postverket har mono

pol pa brevdistri b u s jon.
Informasjon har fatt en stadig sterre betydning for samfun
nets utvikling,

noe som gjør at informasjon og informasjons—

distribusjon er blitt et interessant omrade sett fra en øko
nomisk synsvinkel.
sjonsteknologi

Samtidig har utviklingen av ny informa

muliggjort en rekke nye tjenester.

Disse for

hold har ført til et kraftig press mot grensene for de
tradisjonel1e monopoler.
gjelder tradisjonell

Vi ser at N R K 's enerett når det

kringkasting er i ferd med å bl i oppløst

gjennom en omfattende dispensasjonspraksis når det gjelder
nærradio og kabel d i stribusjon av fjernsynsprogrammer. Tele
verkets monopol

innskrenkes ved at eneretten til a levere

brukerutstyr for telekommunikasjon reduseres for kanskje til
slutt a oppheves helt, og ved at det tillates en utstrakt
utbygging av lokale kabelnett
fjernsynssignaler.

for distribusjon av radio- og

Visning av * i 1m over interne fjernsyns—

anlegg kan grense opp mot kinomonopolet,

og vi ser at også

postverkets tjenester trues av private budfirmaer.
Vi ser at ordlyden i gamle monopolbestemmelser fanger
tjenester som ingen var i stand til
bestemmelsene ble gitt.
bestemmelser

a forestille seg da

Tjenester som etter ordlyden i disse

ligger innenfor en institusjons ener et t.somr åde

kan ligge fjernt fra det formål
monopolet.

opp nye

begrunnet opprettelsen av

K r ingkastingsloven kan etter sin ordlyd ogsa

omfatte ulike informasjonstjenester hvor dist r ib u s jonen skjer
gjennom telenettet, men det kan vssre god grunn til
spørsmål

å stille

ved hvorvidt disse 1igoer innenfor formålet for

N R K 's enerett.

-
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Denne rapporten tar sikte pa a belyse forholdet mellom en
bestemt

informasjonstjeneste og enkelte monopol bestemmelser ,

i første rekke bestemmelsene i kringkastingsloven om NRK 's
enerett.

Den aktuelle tjenesten går ut pa at tekst in+ormasjon

leveres til hoteller for distribusjon over hotellets interne
f jernsynsanlegg.

-

III.

B E S K R I V E L S E

Tjenesten går ut pa
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AV

D E N

A K T U E L L E

T J E N E S !

levering av tekstinformasjon til hotel

ler for di stri bus ion over hotellets interne fjernsynsan1e g g .
Flere inf ormas jonsi everandorer kan levere informasjon til er.
sentral base som sa vi deredistribuerer denne til det enkelte
hotell

i henhold til

dettes bestilling.

Informasjonen kan vare mer eller mindre spesia 1ti ipasset det
enkelte hotell.

Den kan vare generell

eks. nyheter fra NTB,
landsdeler

og landsdekkende,

(v a r m e l d i n g ) , en enkelt by/lokalomrade

(turist

informasjon, opplysninger om flytider etc.), en bydel
pingguide)
hotell

f.

den kan vare tilpasset de forskjellige

(shop—

og den kan vare skreddersydd for det enkelte

(generell

hotel 1 informasjon,

hall og r e s t a u r a n t e r , menyer osv.).

åpningstider for svømme
Det kan ogsa tenkes

informasjon spesielt tilpasset det enkelte hotellrom

(hotell—

regnin gen).
Noe av informasjonen vi 1 ofte bli o p pdatert, f. eks.
og varmelding, mens for eksempel
generell

nyheter

en shopping guide eller

informasjon om hotellet sjelden vi 1 bli endret.

Det enkelte hotell

vil

få levert og vedlikeholdt en "skred

dersydd informasjonspakke" satt sammen av informasjon fra de
ovenfornevnte kategorier.
De forskjellige info r m a s jonsleverandørene leverer sin
informasjon til

en sentral

base hvor denne sa lagres.

"pakkes" informasjonen til det enkelte hotell
dettes bestilling,
blir sa lagret

og leveres så til hotellet.

i er. lokal

I basen

i henhold til
Informasjonen

base pa det enKelte hotell.

Når det blir aktuelt a endre noe av informasjonen, leveres
endringene fra den sentrale basen, og enkelte sider
systemet byttes ut med nye.

De nye sidene vil bli

i

levert

gjennom telenettet ved at sentralen ringer opp det enkelte
hotelt og spille»" over de aktuelle endringene. Med flere

4 fa -

tilknyttede hoteller skjer overføringen sekvensielt ved at
det etableres en punkt til punkt forbindelse med et hotell
for o v e rspi11 i ng. Denne forbindelsen kobles sa ned far til
svarende forbindelse etableres med et annet hotell.

En slik

oppdater ingsprosedyre gjør at man kan klare seg med et lite
antall

linjer sammeliknet med en samtidig,

føring.

parallell

over

Den gjør det oosa enklere a levere spesialtilpasset

i nformasjon.

Det vi 1 i tillegg være mulig a oppdatere systemene lokalt fra
kassetter.

Det vi 1 derfor også være mulig a distribuere

informasjonen pa kassett i stedet for over telenettet.

Systemet

er basert pa bruk av tekst— TV teknikk.

Denne teknik

ken gir mulighet for a vise ferdige "sider" som fyller et
skjermbilde.

Brukeren kan bare hente frem en og en side, og

kan ikke sette sammen sine egne skjermbilder fra den
tilgjengelige informasjonen.

All

informasjon som finnes i den enkelte lokale base sendes

kontinuerlig ut over det interne fjernsynssystemet, og den
valgte side "filtreres" ut fra sendingen.

En hukommelse i det

enkelte f jernsynsapparat husker aen valote siden og "fryser"
denne fast på skjermen.

Tekmst

er det mulig a sende inntil

800 sider samtidig i et slikt system forutsatt at sendingen
skjer på en egen kanal. For at det skal

være enkelt å f m n e

frem, vi 1 imidlertid denne kapasiteten ikke på langt nær bli
utnyttet.

1 det planlagte hotel 1systemet planlegger man å

bruke 240 sider,

120 med norsk og 120 med engelsk tekst.

sentrale basen i systemet

kan totalt rommer

Den

10.000 sider.

Tekst—TV teknikker gir begrensede grafiske muligheter.

Det er

heller ikke mulig a over+øre levende bilder og den enkelte
side kan ikke kombineres med lyd spesielt tilpasset denne.
Informasjonssøki ngen skjer hele tiden ved hjelp av menyer,
sl uttbrukeren

(hotel 1a j e s t e n • henter frem informasjonssider

ved hjelp av f jernsynsapparatets nummer-tastatur.

Systemet

tillater bare en-veis kommunikasj on. Det kan bare formidles

og

-
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ln-formasjon -fra basen til brukerne,

ikke omvendt.

Tekst-TV systemet er nærmere beskrevet
132.

i NOU 1983:3,

s.

129

IV.

F O R H O L D E T

1.

T I L
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K R I N G K A S T I N G S L O V E N

Innledning

Etter

lov om kringkasting a v 13. j un i 1980 nr. 36,

% 1 nr.

1 har Norsk Rikskringkasting enerett til a drive kring
kasting.

K r tngkasting er j § 1 nr. 2 definert som "ut

sending av tale, musikk,

bilder og lignende med radiobølger

eller over trad, egnet til å mottas direkte av allmenn—
he ten".

Det er i denne definisjonen tre avgrensningskri ter ie r : Det
informasjonsinnhold som formidles, den formidlingsteknikk som
benyttes og hvem som mottar sendingen.

Etter § 1 nr.

1, 2. ledd avgjsr Kongen ved forskrift eller

enkeltvedtak hva som i tvilstilfelle skal anses for kring
kasting.

For den rettslige vurderingen medf«rer dette at

administrativ praksis far større rettski1demessig vekt enn
den har generelt.

Det betyr videre at det ikke er tilstrek

kelig a konstatere om det ut fra en vanlig rettslig vurdering
ma antas a ligge innenfor eller utenfor den i loven definerte
enerett.

Det ma ogsa avgjøres om vi står overfor et tvilsomt

eller et sikkert tilfelle.

2.

Informasjonens

form

og

innhold

2•1 Pr»s*nta*jonsform
Det ma v*re helt klart at distribusjon av tekstinformasjon
ikke er tale eller musikk.

Tekst kan heller ikke anses for a

ha sa n*rt slektskap med tale eller musikk at det lan anses
for "tale. musikk

... og lignende".

For at det skal komme

inn under kringkastingsloven ma det derfor kunne anses som
"bilder og 1ignende '.
For a fa en avgrensning

av

hva som skal regnes som “bilder og

lignende" kan det v*re hensiktsmessig a starte fra en vel-

49 etablert tjeneste som aldri har blitt ansett for a komme i
strid med kringkastingsmonopolet: Telegrambyråenes nyhets
meldinger som distribueres via fjernskri v e r . Selv om disse
primart er rettet mot redaksjonene i aviser og andre nyhets
media, har de en videre spredning.

Det finnes blant annet

hoteller som abonnerer på en slik nyhetstjeneste for å tilby
den som en service til sine gjester.

Det som kjennetegner disse tjenestene er at det formidles er.
løpende tekst som skrives ut hos mottageren.
kast ings1oven

Selv om kring

ikke bare omfatter bilder, men ogsa

vil det være a strekke dette begrepet meget

lignende,

langt dersom

samtidig te lek sover -fpr ing av løpende tekst skal

anses for

omfattet av dette.
Telegrambyraendes nyhetstjenester er basert pa bruk av
teleks, men om det er denne eller en annen teletjeneste som
benyttes,

kan ikke vare avgjørende.

Om de gamle og langsomme

telekslinjene erstattes av mer moderne og langt hurtigere
linjer, enten det er det ordinare telefonnettet

eller et eget

datanett som benyttes, må vare helt uten betydning.

Det må

derfor vare en sikker konklusjon at overføring av en løpende
tekst til en skrivende mottagerterminal

ikke kan anses for a

vare kringkasting.

Skiftes mottagerens skriver ut med en skjermterminal, vil det
hele mer kunne fremstå som en overføring av bilder.

Sett fra

sendersiden vil det imidlertid fortsatt være en overføring av
tekst som ikke er satt sammen for å danne noe bilde.

For a

komme inn under kringkastingslovens ordlyd, må det foreligge
en utsending av bilder.

Det endrer ikke sendingens karakter

at mottageren hos seg selv omdanner det mottatte signal til
noe som kan minne om et bilde.
hva slags terminal

Et skille som var avhengig av

mottagerne tilfeldigvis har m n k o b l e t

vil

også vare umulig å håndtere i praksis. En og samme mottager
kan ha både skjerm— og skriver— terminal

som brukes om hver

andre, og en og samme overføring kan samtidig gå både til
skrivere og skjermterminaler. At teksten så skrives ut pa en
skjerm i stedet for på en skriver,

kan derfor ikke endre
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sendingens karakter.

Konklusjonen ma ut -fra dette bli at en overføring av løpende
tekst ikke kan regnes som overføring av "bilder og lignende",
og følgelig heller ikke som kringkasting.

Hvorvidt denne

teksten mottas på en skriver eller en skjermterminal, vil
vare uten betydning for sendingens plassering i forhold til
kringkastingsloven.

Dette betyr at rene tekstbaser som tilbys

gjennom telenettet, som f. eks. Lovdata,

ikke kan anses som

kringkasting.

I det aktuelle hotell informasjonssystem er det imidlertid
ikke noen løpende tekst som overføres.

Teksten er på forhånd

ordnet i "sider" som utgjør et skjermbilde.
frem en og en ferdig side.

Brukeren henter

Når informasjonen også sett fra

sendersiden er ordnet i s k jermbi1d e r , må det vare mer na*—
liggende å si at dette er overføring av “bilder og lignende".

Vi ma kunne starte med a slå fast at "bilder" omfatter både
"levende" film og sti 11-bi 1d e r . Selv om en tekst-TV side i
hovedsak inneholder tekst, kan ikke dette vare tilstrekkelig
til

at disse ikke skal

anses som "bilder". Det vil i praksis

ikke være mulig a håndtere en sondring basert på innholdet av
den side som overføres.

Dette vil vare tydelig allerede ved

de sider som i dag sendes i tekst—TV systemer.

Selv om de

grafiske mulighetene er begrenset, vil det vare mulig å ha
enkle i 11ustra s joner på en tekstside.

Dersom vi skulle trekke

et skille mellom sider som inneholder tekst og sider som
inneholder bilde, vil det vare en håpløs oppgave å avgjøre
hva slags i 11ustrasjoner som skal til før noe går over fra å
vare tekst til å vare et bilde. Et informasjonssystem vil
også kunne svinge ut og inn av kringkastingsloven alt etter
som gamle sider byttes ut med nye som er mer eller mindre
illustrert.

Det avgjørende må vare at overføringen fra sender

er formatert i enheter som kan kalles "bilder".

Det foreligger ingen administrative avgjørelser som narmere
kan avklare grensen mellom bi 11edoverføring og overføring av
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annen type informasjon.

2«_2

LofprmmJ opjtinaHnl cjgj;....

Det er ikke enhver sending som kammer inn under kring
kast ingsmonopolet selv om informasjonen har en slik form at
den omfattes av ordlyden i § 1 nr.

1.

I kringkastingslovens §

1 nr. 3 er det blant annet slått fast at eneretten ikke
omfatter "utsending av enkle meldinger".

Det er vanlig a

hevde at det for å vare kringkasting må vare utsending av
progra»
benyttet

(NOU 1975:7, s. 57)
i lovteksten.

selv om dette uttrykket ikke er

Dette avgrenses nedad mat enkle

mel di n ger.
I forbindelse med revisjon av "Bestemmelser for abonnements—
radio" utarbeidet NRK i 1966 et utkast til definisjon av
“melding".

Dette er tatt inn i kringkastingslovsutvalgets

innstilling hvor utvalget slutter seg til definisjonen.
er igjen tatt inn NOU 1975:7 "Om kringkastingslov"
jfr. s. 56) som et uttrykk for gjeldende rett.

Dette

(s. 61

Departementet

har i Ot prp. nr 67 for 78-79 også sluttet seg til denne
vurderingen

(s. 31 -flg.). Definisjonen er som følger:

"/felding har i kringkastingsspråkbruk en klar og
avgrenset betydning, som skiller dem fra annen
programvirksomhet, som underholdning, undervisning og
folkeopplysning,

kunstformidling, propaganda,

forkynnelse, reklame og allmenn informasjon.
Meldinger tar utelukkende sikte på a gi konkrete,
opplysende meddelelser om faktiske forhold,
betydning for bestemte lyttere.

av praktisk

Da dette er hele

hensikten, vil en melding ikke inneholde noe utover
dette, og den vil ha en knapp og direkte form. En
melding inneholder ikke meninger eller vurderinger.
Det kan tenkes tilfelle da en melding vil oppnå sin
hensikt best ved en noe mer indirekte form,

f. eks. et

-
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Vilkåret -for at det

vere tale om en melding,

frendeies

vi 1 v*re det samme:

at den

er kort og ikke inneholder noe utover den informasjon
som skal ■formidles.

En melding som er gitt er spesiell

"underholdende" form

for a fange adressatens interesse,

er ikke en ren

melding.

Dersom tanken er at lytterne skal f<rre pa av

andre grunner enn interessen for den informasjon som
blir gitt, vil det dreie seg om vanlig
programvirksomhet, ikke om en meldingstjeneste."

Innledningsvis må jeg her si at jeg ikke deler NRK.'s egen
oppfatning av at de har kommet frem til en "klar oc avgrenset
betydning" av uttrykket "melding".
man a gi en positiv avgrensning,
gir en negativ avgrensning.

I annet avsnitt forsøker

mens man i første avsnitt

Problemet er at mye informasjon

som må ligge innenfor meldingsbegrepet etter den positive
avgrensnig samtidig er utelukket etter den negative.

Dersom vi tar en melding av typen
i gar satt ned med * 1,50 pr.

"Prisen på nordsjøolje ble

fat", så ma det v*re en

konkret,

opplysende meddelelse om faktiske forhold som har

praktisk

betydning for bestemte mottagere,

mei ding etter annet avsnitt.
som allmenn informasjon,

og dermed en enkel

Men den må samtidig kunne regnes

kanskje også foileopp1ysni n g , slik

at den etter f»rste avsnitt

ikke skal regnes som "enkel

mel d i n g ".

kravet om at en enkel melding ikke skal

inneholde meninger ng

vurderinger er også vanskelig å håndtere.

I sv*rt mange

tilfeller vil det ikke vare mulig a trekke noen grense mellom
“I cnKrete.

opplysende meddelelser om faktiske forhold" pa aen

ene siden, og "meninger og vurderinger" pa den ancre.
vi holder oss til den for tiden
p r isnedsettelsen på olje,

Dersoir

(oktober 1984) aktuelle

kan det spørres om hvorvidt en

melding om den Saudi-Ar abi ske ol jemi ni sters r e a K j o n pa
p r isnedsettelsen er en melding om hvordan en i denne sam
menheng meget innflytelsesrik person faktisk reagerte,

eller

om oet er Yamanis vurderinger og meninger som formidies.

Det

kan ogsa stilles spørsmål ved hvorvidt værmeldingen for
morgendagen er en meddelelse om faktiske forhold, eller om
det er vakthavende meteorologs vurdering av værutsiktene.
vil

Jeg

ikke pata meg a trekke denne grensen.

Nar denne tvpe ne.dinger trekkes frem for a påpeke at den
gitte definisjon ikke er egnet tii a kategorisere dem, sa er
det nettopp fordi

dette er meldinger av en type som det vil

være naturlig a formidle gjennom informasjonssystem oasert på
bruk av tekst— TV. Det vi 1 nettopp være den korte,
konsentrerte nyhetsmelding dette systemet vil v*re egnet ti i
a formidle.

Selv om MRK s utkast til definisjon av "melding" ikke gir
særlig veiledning,

finnes det visse holdepunkter i kring

kast ingsl ovutval gets vurdering av denne.

Under sin drøftelse

av al 1mennhetbegrepet, sier utvalget blant annet dette om
opplysninger man får ved å sla et bestemt telefonnummer:

"Disse sendingene foretas dels av Telegrafve r k e t , f.
eks. angivelse av tid
vsermel di ngst jeneste.
aviser

osv.

<"frøken Ur") og
Dels drives de av organi sas joner ,

Dette er tilfelle med n y h etsservice, mat

oppskrifter og innspilte andakter.
En rekke av disse tilfellene vil falle utenfor eneretten
fordi

de er enkle meldiger og ikke programmer............

"(Her gjengitt etter NDU 1975«-7, s. 58.)
Utvalget drøfter
som formidler

ikke hvilke av disse opplysningstjenestene

"enkle meldinger",

andaktene og sannsynligvis heller
om det ikke uttales direkte,

men de sikter neppe til
ikke matoppskri f t e n e . Seiv

ma det være nærliggende a slutte

at utvalget anser værmelding og nyhetstjeneste som formidling
av enkle meldinger.
Den mest nærliggende tolkning av lovforarbeidene leder til
den konklusjon at i a l )e fall

en vesentlig del

av informa—
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sjonen i det aktuelle informasjonssystem vil besta av enkle
mel di n g e r .

Etter NRK's definisjonsutkast faller reklame utenfor begrepet
"mel d i n g ”. Ogsa dette vil v*re av betydning for forholdet
mellom det skisserte systemet og kringkastingsloven, da
systemet blant annet er tenkt finansiert ved reklame.

Reklame

er imidlertid ikke noe entydig begrep, noe blant annet
diskusjonen rundt reklame i nærradioene har vist.

Det kan

være svært vanskelig å avgrense hva man skal anse for
reklame.

Gjør man en slik avgrensning svært vid kan det stil

les spørsmål

ved hvorvidt enhver form for reklame må uteluk

kes fra begrepet "enkel melding".

Tekst— TV har klare begrensninger som annonsemedium.

I en

vurdering av mediet foretatt av lioshus Design pekes det på to
forhold som begrenser tekst— TV i forhold til andre media:

A:

Tekst—TV er et selektivt medium. Publikum velger
selv de sidene de ønsker å se. Alt annet i systemet
forblir usett.

Fa vil velge rene rekiamesider

direkte.
B.

Tekst—TV har begrensede muligheter for visuell
utforming.

Bilder en er vant med fra avis— og

ukeblad-annonser, reklamefilm og andre media, som
1 ivssti1sannonsering og produktgjengivel s e , er ikke
mulig.

Når det gjelder muligheter for visuell utforming er det
imidlertid grunn til å tro at denne vil bli radikalt for
bedret i de kommende år med en utvikling av "high defi ni tion"
fjernsyn.

Betalt plass i systemets "shopping guide" være en reki ameform
som ventelig vil kunne finnes i et tekst—TV system. En shop
ping guide som ikke inneholder særlig annet enn bransje—
angivelse, navn, adresse og telefonnummer til enkelte forret
ninger i hotellets nærhet,

vil være faktiske opplysninger av
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praktisk betydning for hotellets gjester.

En slik shopping

guide vil også vare en type informasjon som gjestene må søke
spesielt etter

i systemet,

ikke noe de blir pådyttet mens de

søker etter annen infomasjon.
I sin enkleste form vil slike annonser ikke inneholde mer enn
telefonkatalogens yrkesliste, og de må klart kunne regnes for
enkle meldinger.

Det vil ikke endre slike rubrikkannonsers

karakter av enkle meldinger at listen for en eller flere
bransjer ikke er komplett, -forutsatt at den ikke gir et sa
fortegnet bilde at det ikke lenger kan sies å v*re opp
lysninger om faktiske forhold.
meldinger eller
formidlet,

Hvorvidt noe er enkle

ikke må avgjøres ut fra hva som faktisk blir

ikke ut fra hva som ikke blir formidlet.

Utgangspunktet for vurderingen av hvorvidt noe er en enkel
melding eller

ikke, må v*re meldingens informasjonsinnhold.

Hvorfor meldingen blir sendt, kan ikke ha betydning så lenge
den har innhold som enkel melding.

Om hotellet som en service

overfor sine gjester ønsker å fortelle hvor de kan finne
forskjellige typer forretnin g e r , og derfor gjør dette for
egen regning, vil

det klart v w e

hele holdes i en enkel

enkle meldinger dersom det

form. Om det i stedet er de nevnte

forretniger som betaler for å få v*re med, så kan ikke det
endre meldingens karakter som melding så lenge informasjonen
som formidles er den samme.

Dersom man anser denne form for

annonsering som reklame, noe jeg mener man bør gjøre,
ut fra dette ikke si at reklame aldri

kan man

kan v*re enkle

mel di n g e r .
NRK's definisjon av “me l d i n g “ bserer preg av å vaere utformet
med tanke pa radiosendinger. Kravet om at en melding ikke
skal gis en spesielt
satens interesse,

“underholdende" form for a fange adres—

er vanskelig å håndtere i forhold til de

grafiske muligheter et tekst—TV system gir.

Det vil vaere

vanskelig å vurdere hvor langt man kan utnytte grafikken før
det ikke lenger er snakk om enkle meldinger.
fall

ikke kreves at enkle meldinger bare skal

svart/hvitt.

Det kan i alle
kunne sendes i

Det ma v*re mulig å bruke tekst i forskjellige
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farger.

Det ma være tillatt a forsyne en rubrikkannonse l et tekst-TV
system med en overskrift av rimelig størrelse uten at den
endrer karakter fra enkel melding.

Etter min mening må man

ogsa Kunne bruke firma— logo sa lenge aenne ikke tar større
plass enn en rimelig overskrift.

Nærmere enn dette vil det

imidlertia være vanskelig a komme.

Vi er her henvist til

sti 1 le opp et vagt skjønnskriterium.

Systemet

vil ogsa kunne gi plass for visse andre typer

annonser.

Annonsen kan være en del

inneholder annen informasjon,
bildet.

av en side som ellers

f. eks. en stripe nederst i

Selv om en slik annonse ofte vil

begrenset informasjon,
"enkel

a

*

melding".

inneholde svært

kan den vanskelig sies å v*re en

Det er vel også grunn til å tro at slike an

nonser vil være mindre informative enn de som finnes pa
rubrikksidene i og med at de "trenger seg på" mens man søker
etter annen informasjon.

Det vil også være mulig å hekte -flere sider i systemet
sammen.

Dersom f. eks.

de nyhetene som ligger inne i systemet

fyller mer enn en side, kan informasjonssidene legges slik at
de automatisk fffjger hverandre.

Når man søker seg frem til

nyhetssidene vil man bl i presentert for flere sider som mates
frem automatisk.

Her vil det være mulig å legge rene annonse

sider inn i mellom f. eks. nyhetssidene.
side til disposisjon,

Når man har en hel

vi 1 det også være mulig med et mer

omfattende budskap og en større utnyttelse av grafikken i
systemet.
1 følge N R K 's definisjon er det ikke melding dersom tanken er
at lytterne skal høre pa av andre granner enn interessen for
den

informasjon som blir gitt. Hvis vi forsøker a overføre

dette kriteriet til et tekst-TV system, vil dette bety at
reklame som brukeren selv søker seg frem til /ran være
"enkel

melding",

mens reklame som automatisk følger med når

man søker etter annen informasjon ikke kan være det.
om at brukeren selv skal

Kravet

søke seg frem til annonsesidene vi 1
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v*re en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for at
disse skal kunne anses for enkle meldinger.

Dette nå sup

pleres av en skjønnsmessig vurdering av formen og innholdet i
de annonsene som presenteres.
Krinkastingsreklame—utvalget har skissert et opplegg for
reklame

i

tekst-TV, og har i den forbindelse gitt en kort

oversikt over hvilke muligheter det har som rek iamemedium
(NOU 1984:5, s.

118 - 120).

Det finnes ikke forvaltningspraksis som kan gi en nærmere
presisering av hva som skal regnes for enkle meldinger enn
det som følger av forarbeidene.

Konklusjonen på dette avsnittet er at en stor del av informa
sjonen i systemet vil v*re "enkle meldinger" slik dette må
forstås ut fra lovens forarbeider, og omfattes følgelig ikke
av kringkastingsmonopolet.

Systemet vil

imidlertid ogsa kunne

komme til å innholde informasjon som ikke er enkle meldinger,
og systemet som sådan kan derfor ikke unntas fra kring—
kastingsmonopolet med hjemmel

i kringkastingslovens § 1 nr.

3. Her må det imidlertid presiseres at det er utsending som
kommer inn under kringkastingsloven.

Dersom det som sendes ut

er enkle meldinger kan det ikke ha betydning at disse
meldingene mottas i et system som fra før også inneholder
annen type informasjon.

Sannsynligvis vil utsendingene i

systemet, fra sentralen til hotellet,

for det alt vesentlige

bestå av enkle meldinger, og de faller da utenfor
kri ngkasti ngsmonopolet.

3.

Formidlingsteknikk

I dette og de to følgende avsnittet drøftes den
distri b u s jonsform som vil bli benyttet for overføring fra den
sentrale basen og til det enkelte hotell.
Kringkastingsloven omfatter sending med r a d lobtIger eller
over

trad, egnet til å mottas direkte av allmennheten.

Et ter
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denne ordlyden faller kabeldistri b u s jon klart innenfor
1o v e n .

Det i ør ste vilkår som ma være oppfylt, er at det foreligger
en sending som er egnet til
vil

å mottas

(av allmennheten).

Jeg

i dette avsnittet ikke gå nærmere inn på noen avgrensning

av "allmennhet", men bare konstatere at sendingen mf kunne
mottas av flere enn en. Hvorvidt den er egnet til a mottas
avgjøres ikke ut fra om dette er hensikten med sendingen, mer.
ut fra den faktiske rekkevidden denne sendingen kan fa.

I

forhold til sending med radiobølger vil man kunne ha
problemer med at ogsa andre enn de som sendingen er beregnet
på, vil

kunne ha mulighet til å motta denne.

Ved kabelsending har man ikke tilsvarende 1ekkasjeproblemer.
En sending distribuert over kabelnett når bare frem til de
som er knyttet til dette nettet.

Når man skal ta stilling til

om en kabelsending er sending til allmennheten,

vil det

avgjørende være hvem som har tilbud om tilknytning,
som faktisk er tilknyttet.
arbeider

ilke hvem

Dette førlger klart av lovens for—

(kr ingkastingslovutvalgets innstilling med til

slutning fra senere utvalg,

se NOU 1975:7, s. 57) hvor det

står:

"Dreier det seg om trådsendinger, må det vere tilstrek
kelig at det foreligger et stående tilbud om a bli
tilkoplet det trådsystem som brukes til sendingene.

En

trådsending vil derfor være egnet til s mottas av
allmennheten selv om bare et fåtall allerede er
tilkoplet sendernettet, dersom tilbudet er rette*: til
alImennheten.
-?el v om det ma betales for sendingene, vil de være egnet
til a mottas av allmennheten,
overkommelig.
arlig avgift

såfremt prisen er

Det er uten betydning om det betales en
(lisens)

eller om betalingen skjer for hver

enkelt sending."
Kr ingt asti ngsl ovutval gets innstilling er fra

1

, og man

-
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kunne den gang ikke forutse utviklingen av moderne telekom
munikasjon.

Det synes som om utvalget har tatt utgangspunkt i

at hver enkelt avsender har sitt eget distribusjonsnett.
Hvorvidt det foreligger sending til

almennheten eller

ikke,

avgjøres ut fra hvem som er eller har tilbud om a bli fysisk
tilkoblet distribusjonsnettet.

For informasjonstjenester som

er basert på bruk av det offentlige telefon— eller data
nettet,
altfor

er dette kriteriet

ikke anvendelig.

Det ville føre

langt om man skulle si at en tjeneste blir tilbudt

allmennheten fordi
gjengelig nett.
tjenesten,

den distibueres gjennom et a)lment til

Det avgjørende ma være hvem som blir tilbudt

ikke hvem som kan knytte seg til det distribu

sjonsnett som benyttes.
I denne omgang er det tilstrekkelig å konstatere at det aktu
elle informasjonssystemet er egnet til mottagelse og vil bli
tilbudt til flere.

Hvorvidt denne gruppen er en allmennhet

eller ikke, vil bli nærmere drøftet i neste avsnitt.

4.

Avgrensning

Det er som nevnt

ut

fra

mottagergruppen

(allmennhet).

ikke tilstrekkelig at en sending er egnet

til å mottas, den ma kunne mottas av a 11menn heten for at
den skal

falle innenfor kringkastingsloven.

begrepet har ingen skarp avgrensning,

Allmennhets-

noe man ogsa var klar

over da loven ble gitt. Kringkastingslovutvalget drøfter
begrepet, og sier felgende om de kritereier man ma ta
utgangspunkt i ved den konkrete vurdering-som må foretas

(NOU

1975:7, s. 58):
"Begrepet "allmennheten” kan klart nok ikke få en skarp
avgrensning.
antall

Det dreier seg ikke om et spesifisert

individer.

Som utgangspunkt er det naturlig å

legge vekt pa to faktorer ved bedømmelsen — en
kvantitativ og en kvalitativ.

For det f*rste har

antallet som kan se eller høre programmet betydning.
større antall,
allmennheten.

Jo

jo lettere vil det være sending til
En viss betydning vil det dessuten ha om

-
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gruppen er samlet eller spredt.
meget begrenset område
lignende),

Er gruppen samlet pa et

(et forsamlingslokale eller

vil dette trekke i retning av at det ikke

foreligger sending til allmennheten. For det annet vil
bedømmelsen avhenge av graden av interessefellesskap
mellom dem som kan motta programmene.
kvalitative moment.

Dette er det

Jo sterkere interessefellesskapet

er, desto mindre sannsynlig er det at det drei er seg om
sending til

allmennheten.

Begrepet "allmennheten"

i

lovforslaget forutsetter altså et. visst antal 1 mennesker
som ikke har et for stort fellesskap.

Endelig Demerkes

at fellesskapet må bedømmes i relasjon til det som
sendes.

En gruppe pa 5000 studenter som blir undervist

ved hjelp av et lukket fjernsynssystem, eksempelvis
kabel— TV, er klart nok et stort antall mennesker.
Imidlertid har de et betydelig

interessefellesskap

(studiene),

og sendingen knytter seg nettopp til dette

fei lesskap.

Det

allmennheten.
filmer

i

foreligger-

derfor

ikke

sending

til

Sendte man derimot revyprogrammer og

det samme kabel system,

i

den hensikt a

underholde, ville ikke sendingene ta sikte på felles
skapet.

Det kan uttrykkes slik at i relasjon til

sendingene,

foreligger intet spesielt fellesskap, Det må

derfor antas a foreligge sending til allmennheten.

Som nevnt innledningsvis ma begrepet "kringkasting"
bestemmes slik at man i størst mulig grad får en
funksjonell

avgrensning av N R K 's enerett.

Dette gjelder

særlig for spørsmålet om hva som nerraere -Skal forstås
med allmennheten.

Dreier det seg om sendinger som skal

tilgodese rene særbehov, bør N R K 's enerett
hinder for at de blir dekket.
begrepet

ikke være til

Ved avgrensningen av

"allmennheten" i lovutkastet må man derfor hele

tiden ha formålet med eneretten

i

tankene,

li

kevel

er

det åpenbart at grensen ikke 1 liten grad ma bli
skjønnsmessig.

Men dette ville også være tilfelle om man

valgte et annet uttrykk enn "allmennheten",
større allmennhet"."

f.eks.

"en

-
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Vi ser altså at det er graden av interessefel 1esskap mellom
mottagerne sammen med en vurdering av i hvor stor grad
sendingen tar sikte på -fellesskapet som er avgjørende for
avgrensning av "al 1mennhetsbegrepet".

Departementet har vurdert utsending ett og samme
fjernsynsprogram til flere hoteller samtidig til
kringkasting

(søknad fra Centralfilm A/S,

Derimot synes det som om sending til et hotell,
flere hoteller til forskjellig tid,

a være

jnr. 924Ku/82>.
eller til

ikke er kringkasting, en

forståelse som ogsa harmonerer med forarbeidene.

Denne

avgjørelsen gjelder forøvrig utsending av underholdningsfi 1m ,
noe som i liten eller ingen grad kan sies å være rettet mot
det interessefellesskap hotel 1gjester utgjør.

Ut fra hva som

følger av forarbeidene vil resultatet ikke nødvendigvis bli
det samme dersom sendingen har et innhold rettet spesielt mot
hotel 1gjestenes behov.
I en avgjørelse som knytter seg ti 1 utsending av musikk til
arbeidsplasser, den såkalte “Muzaksaken"

(omtalt i NOU

1975:7, s. 58), ble det hevdet at dette var musikk, spesielt
satt sammen for a skape trivsel på arbeidsplasser. Dette ble
antatt å ha en viss vekt i vurderingen, men var ikke
avgjørende.

Anvender vi samme prinsipp i forhold til et

informasjonssystem rettet mot hoteller, må man kunne si at
dersom det inneholder allmenn informasjon,
værmeldinger,

f. eks.

nyheter og

vil dette ikke være rettet spesielt mot det

interessefel 1esskap som utgjøres av hotel 1gj e s t e r . Det vil ha
en viss betydning om nyheter er spesielt sammensatt,
at det

f.eks.

legges større vekt på nyheter av interesse for

næringslivet,

men det kan neppe være avgjørende.

Derimot må

“turistinformasjon" antas å være rettet mot den felles
interesse gjestene har i og med at de befinner seg pa et
tremmea sted.

Når det gjelder

informasjon -ettet direkte mot

gjestene pa det enkelte hotell, må det være klart at den ikke
vi i utgjøre noen sending til
Selv om det

allmennheten.

ikke noen steder er eksplisitt nevnt,

synes det a

være en klar forutsetnig at sendingen må kunne mottas sam—
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tidia av allmennheten.

-

Også her ma vi holde oss til det som

var utgangspunktet for vurderingen av hvorvidt en sending var
egnet til a mottas: Kravet er at det må vare mulig a motta
sendingen samtidig.

Det kan ikke vtre avgjørende om den er

beregnet -for samtidig mottagelse eller om den -faktisk mottas
samtidi g .
I f a r arbeidene

(NGU 1975:7, s. 59)

sies det om utsending av

musikk til arbeiasp 1asser at dersom det blir ’sendt individu
elle musikkprogrammer

til hver enkelt bedrift, er det ikke

sendinger til allmennheten.

Det drei er seg da om like mange

sendinger som det er programmer.

I det planlagte informasjonssystemet vil det ikke vare mulig
•for noen al 1mennhet å motta sendingen samtidig.

Sendingen fra

den sentrale basen vil bestå av oppdateringer til de lokale
basene,

og utsendelsen foregår ved at basen ringer opp de

enkelte hôteliers baser en etter en.
sending til
til

en mottager om gangen.

Det vil derfor bare vare

Vi kan igjen støtte oss

kr ingkastingslovutvalgets vurdering av sendinger hvor man

■far opplysninger ved a slå et bestemt telefonnummer
1975:7,

(NOU

s. 58):

"De tilfellene som forekommer
oppiysninger, vil
allmennheten.

i dag med formidling av

ikke vare kringkasting til

Så lenge det ikke disponeres

telefonlinjer, vi 1 det enten vare korte meldinger
motsetning til programmer)

(i

som mange kan motta, eller

det vi 1 vare lengre sendinger,

som imidlertid da ikke

kan nås av et s ar1 ig stort antall på grunn av at
"sendingen" bare disponerer et fåtall

linjer. Utsending

over den enkelte telefonlinje kan bare foretas til én
mottager om gangen.

Det bryter

radikalt i»ed gjengs

språkbruk a kalle slik t'ir ksomhet

for kringkasting. Den

faller klart utenfor NfitK's enerett

(OT uth-)."

Etter forarbeidene er det altsa klart at et informasjons
system som sender kontinuerlig, eller

i alle fall hver gang

noer utenfra oppretter kontakt, men hvor bare en eller svart

-

■fa kan motta sendingen samtidig,
rett.
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ikke omfattes av NRK 's e n e 

I det aktuelle informasjonssystemet

foregår det heller

ingen kontinuerlig utsending som man kan kalle opp.

Det er

sender som oppretter forbindelsen med den enkelte mottager pa
et tidspunkt som avsenderen selv velger,
sjonspakke sendes bare en gang til

og hver

informa

hver enkelt mottager.

Det

vi 1 her ikke v*re mulig for flere mottagere a nå sencincene
samt idig.
Kr ingl-ast ingsrekl ame-utvalget. har
mandat valgt a regne tekst-TV,

i avgrensningen av sitt

men ikke teledatasystemer som

kringkastingsmedium. Bakgrunnen er at det
samtidig utsending,

i tekst—TV skjer en

mens det i teledata er den enkelte bruker

som selv bestemmer den informasjon han skal hente frem fra
det databaserte informasjonslageret

(NOU 1984:5, s. 8 -9).

I

det tekst-TV system som her vurderes skjer det imidlertid
ikke noen samtidig utsending fra den sentrale basen, og
utvalgets begrunnelse må derfor lede til at systemet ikke er
kringkasting.

Utvalgets vurdering bygger

en analyse av kringkastingsloven,

imidlertid ikke på

og har derfor

liten vekt i

denne sammenhengen.
Som nevnt har departementet avgjort at kabel-TV som sendes
ti 1 flere hoteller skal regnes som kringkasting.

Utgangs

punktet for vurderingen var her hva som skulle anses som
"allmennhet",
mottas".

ikke hva som er "utsending som er egnet til a

Også her synes det forutsatt at det samme programmet

må sendes til flere hoteller samtidig Avgjørelsen knvtter seg
dessuten til overføring av vanlige fjernsynsprogrammer
(film),

ikke overføringer som i alle fall

i det alt

vesentlige vil besta av enkle meldinger.

Ut fra dette kan det ikke vssre tvil om at en sending av
informasjon til hoteller gjennom en punkt til punl t
forbindelse opprettet av sender og pa et tidspunkt sender
selv velger,

ikke kan v*re kringkasting i henhold til

kastingsloven § 1 nr.
mottagere,

kring

1. At meldingen gjentas overfor flere

kan ikke gjøre sendingen til kringkasting.

-

5.

Vurdering

ut

fra
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enerettens

formal

Da den nåværende kringkastingslov ble gitt, var man klar
over at den lett kunne komme til å få et videre virkeområde
enn hva som var tilsiktet.

Dette gar klart frem av de

eksempler som er drøftet i forarbeidene i forbindelse med
avgrensning av eneretten,

i forarbeidene er det derfor ogsa

uttrykkelig fremhevet at enerettens formål ma- tillegges stor
vekt ved avgrensning av eneretten,
skriver

kringkastingslo vutvalget

(NOU 1975:7, s. 57):

"Når den nærmere grense for hva som er kringkastings
virksomhet skal trekkes ut fra de kriterier som er nevnt
ovenfor,

ma en ha for *ye at formalet med grensegangen

er å angi området for NRK's enerett, m.a.o.
om pa hvilket område NRK alene skal

spørsmålet

forestå sendingene,

og pa hvilket omrade andre - inti tusjoner,
organisa s joner og enkeltpersoner — også skal få drive
trådsendinger eller trådløse sendinger.

Utgangspunktet

ma være at de interesser som deles av en stor del

av

befolkningen, dekkes av NRK, mens det ikke er naturlig å
la NRk's enerett omfatte spesielle sendinger som skal
tilgodese rene særbehov."

Opprinnelig var det teknisk-økonomiske hensyn som begrunnet
eneretten.

Det ble ansett nødvendig med statsdrift for a

sikre at hele landet ble rimelig dekket av sendinger.
bakgrunnen sies det i St. prp.

nr.

Om

70 for 1930, s. 6:

"kr ingkasti ngen har nok vist sig a være en god
forretning i de større byer og i de tettere befolkede
Oeler av landet, men det samme vi 1 gansKe visst

ikle bil

tilfelle i de mere spredt bebyggede strøk, og det
gjelder

jo den største del av vårt land. Skal hele

landet Dl i delaktig i kringkasti n g e n , ma derfor
overskuddet ved driften av de store stasjoner dekke
underskuddet ved driften av de sma. Slik har man ogsa
måttet ga frem ved utviklingen av telegrafen og

—
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rikstelefonen."

Det var her hensynet til en ti 1 strekkelig geografisk
spredning av sender net tet som ble fremhevet, men ogsa pro
grammenes kvalitet var et viktig hensyn i debatten.

Det var

det siste hensynet som begrunnet opprettelsene av programmonopolet.
Hensynet til

l a n d s d e k n m g kan ikke lenger tillegges særlig

vekt. Kringkastingen er i dag godt utbygget, og vi ser at
monopolbestemmelsene i dag heller hindrer enn fremmer en
videre utbygging for a dekke nye behov. Ved endringen av
kringkastingslover, i 1971, hvor det ble uttrykKelig fastslått
at den også omfatter kabelsendin g e r , var tyngdepunktet i
enerettens begrunnelse forskjøvet fra tekniske og økonomiske
argumenter og over til ytringsfri het og programkvali t e t .
Kringkastingslovutval get mente at programkvali teten ikke
ville bli bedre og ytringsfri heten gjennomgående ikke større
ved a innf »re konkurranse i

kringkastingsvirksomhet.

kanaler ville likevel bli sterkt begrenset,

Antall-=t

og dette ville

bare bedre ytringsfriheten for et fåtall p e r s o n e r , samtidig
som det ville gjøre det vanskelig for NRK a sikre den
tilstrekkelige balanse pa lang sikt.
som ville bli nødvendige,

De store investeringer

ville føre til at utbyggingen først

og fremst ville finne sted i tettbefolkdede sentra mens
utkantstrøk vanskeligere ville bli dekket.
Ved vurderingen av hvorvidt det aktuelle informasjonssystemet
har en karakter som gjør at det faller innenfor enerettens
f o r m å l , vil

jeg først kort se på noen av de premisser som er

stillet for vurderingen.

Deretter vil jeg se pa se hvilke

konklusjoner disse leder til

Jeg vil

i forhold til dette systemet.

ikke foreta noen inngående drøftelse av om program*

kvaliteten og ytringsfrihetens vilkar vi 1 bli bedre med kon
kurrerende kringkastingsvirksomhet, men det ma kunne fastslas
at kringkastingslovutvalgets vurdering i alle fall
diskutabel.

Nar

er

det gjelder pressen og andre trykte media,

bygger man nærmest pa den stikk motsatte ideologi:

Pluralisme

og konkurranse,
navn.
67.)
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også dette i yt r ingsfr ihetens og kval i tete

(Nærmere om presseideologi, se NOU 1982:30, s. 63 Argumentene om at bare et fåtall slipper til og at

mediene -fordrer store investeringer, kan like gjerne rette
mot disse mediene.

Sannsynligvis er det i dag billigere a

etablere en narradiostasjon enn en lokalavis, og det er ne
topp ønsket om pluralisme og lettere adgang til media som i
bakgrunnen for utbygging av nærradio og lokal-TV

(se NOU

1982:33, s 12 -13).

Det er heller ikke godt a forsta hva som menes med at konki
ranse vil gjøre det vanskelig for NRK a skape balanse på 1.
sikt.

Til tross for en del forsøk pa a finne ut hva man i

denne sammenheng mener med dette,
dette.

Det blir bare en påstand,

finner

jeg ikke mening i

totalt uten innhold.

Argumentene om at det bare vil bli et fatal 1 kanaler og at
tjenestene vi 1 bli konsentrert til

tettbygde omrader kan h.

betydning for riksdekkende ordinære radio- og TV-sendinger
og for utbygging av kabel-TV.

Derimot blir de uten vekt i

forhold til et system som er basert på bruk av det alleredi
eksisterende og landsdekkende telefonnettet,
legge beslag pa en meget liten del

og som bare vj

av dettes kapasitet.

Sys

ternet vil bare trenge en telefonlinje den korte tiden det <
a oppdatere de lokale basene, og det vi 1 fra starten av kur
være landsdekkende.

De kulturpolitiske hensyn man vil

ivareta gjennom a opprett

holde kr ingkasti ngsmonopol et , er en -frykt for at k.onkurrans
vil føre til en kommersialisering med en tendens til å
favorisere lettere underholdning på bekostning av mer s e r u
programmer

(se nærmere NOU 1975:7, s. 62 - 65). Ogsa her ma

vi kunne konstatere at argumentet

ikke bærer i forhold til

tekst — TV, da dette ikke er egnet for formidling av under holdni ng.

Vi kan ut fra dette konstatere at hverken de teknisk—
økonomiske eller kulturelle hensyn bak kringkastingens ene
rett har særlig relevans eller vekt

i forhold til det
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aktuelle in-formasjonssystemet.
mot at det ligger

s

Dette taler der-for sterkt

innenfor kr ingkastingsmonopolet.

Det ma ogsa kunne sies at nar den samfunnsmessige og tekno
logiske utviklingen medfører at en lov etter sin bokstav kan
komme ti 1 å få et mye videre virkefelt enn hva man opprin
nelig kunne se, ber man være meget forsiktig med utvidende
tolkninger

som i M e

ligger

kastingslovens formål
(NOU 1975:7, s. 57):

innenfor

lovens formal.

er klart uttrykt
Den skal

Kring

i dens forarbeider

fastlegge NRK s enerett.

Loven

tar med andre ord ikxe sikte pa a innføre konsesjonsplikt pa
inf ormasjonssystemer.

6.

Konklusjon

Systemet bestar i utsending av bilder som er egnet til å
mottas, og sa langt ligger det derfor innenfor ordlyden i
kringkastingslovens f- 1 nr.

i. Sendingen er imidlertid ikke

egnet til å mottas av- allmennheten,
utenfor ordlyden i § 1 nr.
kastingsvirksomhet
En vestentiig del

og den faller derfor

1, og er ikke kring

i henhold til denne.
av informasjonen i systemet vil

bestå av

enkle meldinger som er unntatt fra kri ngkastingsmonopolet
etter § 1 nr. 3.

I den grad utsendingene i systemet består

av slike meldinger,

vil virksomheten falle utenfor N R K 's

enerett.
De hensyn som begrunner N R K 's enerett har liten eller ingen
vekt i forhold til

dette systemet,

noe som iflg.

forarbeidene

taler i mot at det er omfattet av eneretten.
Når alle momenter av betydning trekker

i samme retning,

enkelte så sterkt at de i seg selv vil vire avgjørende,
konklusjonen ikke vsre tvilsom:
skissert

i kapittel

III omfattes ikke av N R K ‘s enerett etter

kri ngkast ingslovens 5 1, og kan etableres uten konsesjon
etter denne lov.

kan

Et informasjonssystem som
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8
. Intern distribusjon p
å hotellat

Selv am et må anses klart at distribusjon -fra den sentrale
basen til det enkelte hotell

ikke kan anses som kringkasting,

l-an det: tenkes at den lokale vi deref ormi dl ing pa det enkelte
hotell

kommer innenfor kringkastingsmonopolet.

Innledningsvis ma det slås fast at vurderingen i forhold til
presentasjonsform og intormasjonsihold vi l vscre den samme for
begge distri busjonsle d d . Dersom den interne distribusjon skal
vurderes forskjellig må dette begrunnes i selve
distri busjonsformen.

Den interne distribusjonen skjer samtidig til alle
tilknyttede fjernsynsapparater. Den avviker i sa henseende
fra kommunikasjonen mellom den sentrale basen og det enkelte
hotel l . Det avgjørende må derfor vaere om gjestene på det
enkelte hotell utgj#r en allmennhet eller ikke.

Spørsmålet om hvorvidt internt fjernsyn pa hoteller er å anse
som kringkasting har ikke direkte virt vurdert av
departementet.

Central f i 1 saken gir imidlertid et visst

grunnlag for å slutte at dette faller utenfor
kringkastingsloven.

Saken gjalt konsesjon for endring av

di stri busjonsform mellom informasjonsleverand»r og hotell,
fra kassetter til kabel.
endringen i distribusjon.

Avslaget knyttet seg til denne
Departementet reiste ikke noen

innvendinger mot at kassettprogrammer ble distribuert over
internt fjernsynsnett.

Lovens forarbeider trekker ogsa klart i samme retning.

Det

felger av disse at distribusjon av musikk til én arbeids
plass, restaurant eller lignende ikke er sending til
allmennheten fordi

antal1 lyttere ikke vi 1 v*re særlig stort,

og lytterne vi I v*re samlet på et bestemt geografisk område
(NOU 1975:7, s. 58).

De samme argumenter kan gjøres gjeldende

for gjester pa et hotelL:

Det er en relativt fatallig gruppe

-
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samlet på et bestemt geograf :sl' område. For bi 11 edsencJi nger
har man ut fra tilsvarende hensyn kommet til at
nyhetssendinger eller underholdning i utsti 11 ingsvinduer,
fjernsyn i varehus,
kringkasting

(l.c.

forretningslokaler etc.

ikke er

s 60). Endelig vil sending i en enkelt

leiegård i ^fllge de samme forarbeider

ikke anses som sending

til allmennheten uansett hva som sendes.

Sendinger i en leiegård vil na en langt mindre krets av
personer enn sendinger i et n o t e l 1. Holder vi dette sammen
med vurderingen av sendinger til restauranter, pa
arbeidsplasser, i utsti11 ingsvinduer, forretningslokaler etc,
svnes det imidlertid klart at intern distribusjon pa et
hotell

ikke kan komme inn under kringkastingsmonopolet. Det

dreier seg om sending til en ikke lukket, men klart avgrenset
gruppe personer som er samlet pa et bestemt geografisk
omrade.

-

V.

F O R H O L D E T

TIL
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T E L E M O N O O L E T

Telemonopolet er -fastsatt i telegraf loven av 29. a p n I
1899, som i følge sin tittel

gir staten enerett til

"Befordring af Meddelelser ved Hjselp av Telegraflinjer og
lignende anlæg".

Den bestemmelse som kan ha betydning for det

aktuelle informasjonssystemat er 5 1 nr.

"I ngen

ma uten

b es t e m m e r
al a n l eg ge
avsendelse
bilder

og

t i l la t el se

og pa vilkar

som

av Kongen

1, litra a:

eller

til la t el se n

han

eller

dr iv e st as j on er

el le r

m ot t a g e l s e a>' m e d d e l e l s e r , t o n e r , t e g n ,

1 1 gr,ende ad e le kt ri s k

eller

den

^astsetter:
i n nr et ni n ge r

til

vei"

Statens enerett etter denne lov utøves gjennom Televerket.
Utgangspunktet er at Televerket har en enerett til et fysisk
befordringsmiddel, det signalførende system.

Bestemmelsen gir

ikke Televerket noen hjemmel til a bestemme utforming av de
tjenester som skal

formidles i nettet.

Televerkets enerett til å drive de tradisjonel1e
tel etjenestne - telefon, telegram og teleks — er ikke
kontroversiell.

Her omfattes også alt det utstyr som benyttes

av Televerkets monopol.

Det antas imidlertid at eneretten

ikke kan strekkes til også å omfatte telematikktjenester.

I

følge Telematikkutredningen skal Televerket i fremtiden ha
enerett på å drive "offentlig svitsjede tjenester", noe som
er presisert til

"tjenester i telenett og telematikknett som

innebærer kobling av samband av samband for toveis
kommunikasjon mellom vilkårlige abonnenter etter samme
prinsipp som dagens telenett"

(NOU 1983:31, s.

18).

Det aktuelle informasjonssystem innebærer ikke en slik
kobling av sambane,

bare levering av informasjon gjennom det

samband Televerket tilbyr.
området for Telemonopolet.

Det ligger derfor klart utenfor
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