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1

Redegjørelse for problemstilling og opplegg mv

1.1

Innledning

Denne rapporten redegjør for resultatene fra en undersøkelse av Larvik kommunes
nettsider. I undersøkelsen blir graden av åpenhet og offentlig tilgang til informasjon
ved hjelp av kommunens Internettjeneste vurdert i lys av kvalitetskrav for åpenhet som
er formulert på basis av lignende kriterier formulert av Statskonsult i 2001. Med
utgangspunkt i gjennomgangen av Larvik kommunes nettsider, gjøres det så en
generell vurdering av de kvalitetskrav til åpenhet som er grunnlaget for evalueringen
av kommunens nettsider. Avslutningsvis fremmes det et forslag til supplering og
reformulering av kvalitetskravene.

1.2

Generelt om kvalitetskravene for åpenhet

I dette avsnittet skal jeg kort presentere og begrunne de ulike kvalitetskrav for åpenhet,
og i tillegg skissere den undersøkelsesmetoden som har vært anvendt. I kapitlene 2 til
11 vil jeg for hvert krav redegjøre for i hvilken utstrekning Larvik.kommune.no/new/
kan sies å innfri kravene. Jeg vil dessuten redegjøre for hvilke forhold som, i henhold
til ansvarlige personer i Larvik kommune, kan være til hinder for realisering av
kravene. Avslutningsvis vil jeg benytte erfaringene fra undersøkelsen til å supplere og
reformulere åpenhetskravene, se kapittel 12. Formålet er mao både å vurdere og gi
forslag til forbedringer av dette nettstedet, og å videreutvikle de krav som jeg anvender
for å evaluere hvor godt offentlige nettsteder ivaretar åpenhet i forvaltningen.
De kvalitetskrav som jeg her skal benytte som utgangspunkt for diskusjonen, er satt
sammen fra to kilder. Den kilden som danner utgangspunkt for framstillingen, er de
kvalitetskrav som Statskonsult utviklet for offentlige nettsider i 2001. Den andre
kilden er kvalitetskrav som er utviklet ved AFIN, på basis av rettssikkerhets- og
personvernteori. Denne delen ble utformet etter henvendelse fra Statskonsult, som et
innspill til deres kvalitetsdiskusjon. De krav jeg her legger til grunn omfatter alle deler
av AFINs innspill til Statskonsult, og inneholder derfor flere elementer enn
Statskonsults krav.
Statskonsult har i 2002 videreutviklet sine kvalitetskrav fra 2001 og endret dem på
vesentlige måter. De samlede kravene for 2001 var delt inn i 4 grupper:
• Aktualitet
• Brukervennlighet
• Åpenhet
• Teknisk tilgjengelighet
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I 2002 er kravene endret og gruppert i 3 kategorier:
• Tilgjengelighet
• Brukertilpasning
• Innhold av informasjon og tjenester
De fleste krav som i 2001 lå under ”åpenhet” er i 2002 plassert under ”Innhold av
informasjon og tjenester”. Utgangspunktet for denne undersøkelsen er kravene slik de
var formulert av Statskonsult i 2001 med supplerende krav av AFIN. Dersom kravene
for 2002 hadde vært lagt til grunn, ville det innebæret utprøving av ytterligere fire
krav.1
I denne rapporten er åpenhetskravene delvis omformulert for å gjøre hvert krav mer
kompakt og presist enn i tidligere utlegninger av kravene. På enkelte punkter er
presiseringer om hvor lett tilgjengelig informasjon skal være på nettstedet fjernet. Det
er et generelt krav at all den informasjon mv det stilles krav til nedenfor skal være
synlig/tilgjengelig fra nettstedets hovedside eller navigasjonsstruktur (menyer mv).
Rekkefølgen på presentasjonen av kravene er fastlagt i anledning denne rapporten.
Dette kan medføre at det framkommer nye og/eller sterkere sammenhenger mellom
hvert enkelt krav enn i tidligere presentasjon av kravene.
Utgangspunktet for drøftelsen her er de følgende krav til åpenhet:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Utgiver skal alltid framgå tydelig. For tjenester der det blir foretatt redaksjonelle valg
skal redaktør alltid framgå. Forfatter skal alltid framgå dersom innholdet ikke er ment å
gi uttrykk for forvaltningsorganets syn.
Menyvalg eller en detaljert innholdsfortegnelse, skal være synlig og tilgjengelig i
nettstedets navigasjonsstruktur.
Informasjon med kontoradresse, postboks, telefon til sentralbord og felles
epostadresse skal minimum være tilgjengelig på nettstedet.
Nettstedet skal gi informasjon om virksomhetens organisering og
hovedarbeidsområder. Alle organisatoriske hovedenheter skal med i oversikten.
Nettstedet skal gi brukeren informasjon om sentrale tjenester, rettigheter og plikter
knyttet til etatens/virksomhetens ansvarsområder. Dersom det gis begrenset/forenklet
informasjon, skal det alltid gis opplysning om hvorledes fullstendig informasjon kan
gjøres tilgjengelig.
Nettjenesten skal gi parter og publikum for øvrig detaljert informasjon om
etatens/kommunens saksbehandlingsrutiner, arbeidsdeling, ansvarsforhold mv
Nettstedet skal gi allmenn tilgang til etatens postjournal.
For hvert forvaltningsområde skal det gis informasjon om hvorledes personopplysninger blir behandlet, jf personopplysningsloven § 18 første ledd.
Nettjenesten skal opplyse om at enhver har krav på veiledning fra vedkommende
forvaltningsorgan (jf forvaltningsloven § 11 og personopplysningsloven § 6 annet ledd),
og skal opplyse om hvor en skal henvende seg for å få slik hjelp.

1
Disse kravene gjelder:
Har nettstedet lagt til rette for toveis kommunikasjon og personlig tilrettelegging?
Har nettstedet løpende oppdatert aktualitetsstoff/nyheter?
Har tjenesten en lett tilgjengelig oversikt over lenker til andre nettsteder?
Har nettstedet utnyttet web-teknologiens muligheter til å lage nyttige tjenester for brukerne?
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Som listen ovenfor indikerer, er flere av kravene rettslig begrunnet. I den grad et
rettslige grunnlag eksisterer, vil jeg fortløpende kort gjøre rede for dette, se kapitlene 2
– 11. Eksistensen av rettslige forpliktelser til å imøtekomme kravene, er likevel ikke
sentralt i denne rapporten. Derfor blir oppmerksomheten like meget rettet mot de
reelle hensyn som kan sies å begrunne hvert krav. Diskusjonen om en mulig rettslig
regulering og en eventuell etablering av rettslige plikter til å imøtekomme
åpenhetskrav på offentlige nettsider, er ikke del av dette arbeidet.

1.3

Nærmere om undersøkelsesmetoden

Denne undersøkelsen er primært basert på visuell undersøkelse og bruk av
http://www.larvik.kommune.no/new/ (kortform: ”larvik.kommune.no”), samt
intervjuer med et utvalg personer som er sentrale i etablering og vedlikehold av denne
nettjenesten. Undersøkelsen av nettsidene har primært blitt gjennomført ved en visuell
gjennomgang av tjenesten. Med et slikt opplegg er det selvsagt fare for at ting blir
oversett. Som en kvalitetssikring har jeg latt sentrale personer som er knyttet til
arbeidet med nettstedet lese rapportutkast.2 Jeg regner derfor med at mulige
uteglemmelser ikke vil være av en slik karakter at det får nevneverdig innvirkning på
konklusjonene i rapporten.
Den del av undersøkelsen av nettstedet som direkte er lagt til grunn i rapporten, er
basert på tjenesten slik den forelå i perioden august til oktober 2002. Jeg har ikke tatt
hensyn til endringer underveis i denne perioden, men har samtidig forsikret meg om at
det ikke har skjedd endringer som er vesentlige ift problemstillingene i dette arbeidet.
Visuell undersøkelse og bruk av larvik.kommune.no er supplert med intervjuer av tre
sentrale personer som har vært/er involvert i arbeidet med å etablere og/eller utforme
tjenesten. Ett innledende intervju var åpent og ustrukturert og hadde som primært
formål å danne et generelt bilde av undersøkelsesobjektet.3 Mot slutten av arbeidet
gjennomførte jeg et felles intervju med informasjonssjef og IKT-sjefen i kommunen.
Siktemålet var å kartlegge mulige årsaker til avvik fra åpenhetskravene, samt å
innhente synspunkter på eventuelle problemer knyttet til en fremtidig etterlevelse av
kravene. I disse intervjuene fulgte jeg samme struktur som i rapporten, dvs hvert
åpenhetskrav ble presentert og diskutert hver for seg, og i den rekkefølge de framstår i
denne rapporten. Den opprinnelige planen var også å intervjue den informasjonsmedarbeideren som fram til juli måned 2002 hadde ansvaret for utvikling av
nettsidene. Vedkommende var ikke lenger ansatt i Larvik kommune. Etter en samlet
vurdering, kom jeg fram til at det ikke var påkrevet å gjennomføre dette intervjuet.
Årsaken er primært at de svar som ble gitt av de to andre intervjuobjektene gav enkle
2

IT-sjef Terje D. Hasle, informasjonssjef Dag Gjærum, webrådgiver Ken Mamelund og rådgiver Jan Erik
Johannessen har fått utkast tilsendt til gjennomlesing.
3

Intervju med rådgiver Jan Erik Johannessen, Larvik kommune.
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og troverdige forklaringer på årsaker til de valg som hadde vært gjort underveis ved
utviklingen av nettsidene. Den tidligere medarbeideren har likevel fått tilsendt utkast
til rapport, med oppfordring om tilbakemelding om eventuelle feil og utelatelser.

1.4

Kort om Larvik kommunes arbeid med Internettbaserte
informasjonstjenester til innbyggerne

Kommuneadministrasjonen i Larvik har vært ansvarlig for utvikling og drift av
kommunens nettside. Derfor er organisasjonsstrukturen i administrasjonen her av
spesiell interesse. Organisasjonsstrukturen i Larvik er ”flat” ved at det kun er to
administrative nivåer. Rådmannsforvaltningen spiller en betydelig rolle. I motsetning
til i de fleste andre kommuner, er det ingen etatssjefer i administrasjonen. Den enkelte
resultatenhet (skole, barnehage mv) sorterer mao rett under den generelle
rådmannsfunksjonen. Samlet antall resultatenheter er 65, fordelt på 6
virksomhetsområder. Informasjonen på kommunens nettsider skal dekke alle disse
resultatenhetene. Representanter for virksomhetsområdene og fra rådmannsfunksjonen danner Samordningsrådet. Rådet drøfter felles saker, men har ingen
formell beslutningsmyndighet. Representasjonen fra virksomhetsområdene går på
omgang. Den enkelte resultatenhet har fått delegert administrativ myndighet (lønn,
personal mv) og ansvar for tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse innen sine
områder.

Rådmannsfunksjonen er organisert i tre grupper Utredningsgruppen arbeider i stor
grad med organisasjons- og ledelsesspørsmål. Prosjektgruppen arbeider med større
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saker utenom ordinær drift, som krever særlig oppmerksomhet og oppfølging.
Støttegruppen er den største av gruppene og har som oppgave å gi støtte til
resultatenhetene innen IKT, jus, informasjon, økonomi mv. I denne gruppen utføres
også funksjonene som politisk sekretariat for kommunestyre, formannskap mv. Det er
med andre ord støttegruppen som har størst betydning for driften av kommunens
nettsider. Av særlig betydning er 2 stillinger knyttet til informasjon (kun én stilling
besatt fra og med juli 2002), og 7 – 8 ansatte knyttet til IKT-funksjonen (drifts- og
støtteoppgaver).
Kommunens nettsider er resultatet av et samarbeid mellom rådmannsfunksjonen
(støttegruppen) og de enkelte resultatenheter. Når det gjelder innholdet på nettsidene
spiller informasjonsavdelingen en vesentlig rolle. Avdelingen bestod fram til juli 2002
av informasjonssjefen og en informasjonsmedarbeider. Først nevnte har presse og
skolebakgrunn, og sist nevnte har også teknisk bakgrunn. Informasjonsmedarbeideren
har fylt rollen som web-master og har vært sentral i utviklingen av Larviks nye
nettsider. Denne personen har bl.a skrevet flere skript og kodet publisert materiale.
Fra og med juli 2002 sluttet informasjonsmedarbeideren i stillingen sin, og stillingen
har stått ubesatt det siste halve året. Informasjonssjefen har også ansvar for sikkerhetsarbeidet i kommunen. Samlet sett er det derfor meget små personalressurser som er
disponert til web-basert informasjonsarbeid.
Informasjonssjefen har en slags redaktørfunksjon. Han velger og legger ut alt
nyhetsstoffet på første side. Denne delen av tjenesten tillegges stor vekt. Alt materiale
som kommer fra grunnenhetene og virksomhetsområdene går dessuten via ham før
publisering. I den forbindelse utføres en kvalitetskontroll av det tilsendte materialet
før det publiseres av IKT-medarbeidere. Unntak er materiale som publiseres på
enkelte ”selvstendige” nettsider som drives av brann- og feiervesenet der
informasjonssjefen bare er ansvarlig for hovedsiden. Enkelte skoler har dessuten egen
hjemmeside som informasjonssjefen ikke har noen redaktørfunksjon for.
Hvert nivå har i utgangspunktet "sine” sider der de har initiativrett og stor grad av
styring over innholdet. Lederne for resultatenhetene bestemmer selv hvilket materiale
som skal publiseres om deres enhet (barnehage mv). På hvert virksomhetsområde,
med unntak av skolesektoren, er det pekt ut en person med initiativrett og
bestemmelsesrett vedrørende generelt materiale for vedkommende sektor. For
skolesaker blir denne funksjonen ivaretatt av rådmannsfunksjonen, fordi det innen
administrasjonen finnes mye kompetanse innen skolesaker.
Det er ikke gitt noe opplæringstilbud til lederene av resultatenhetene og
virksomhetsområdene som kan sette dem bedre i stand til å utvikle og bruke
nettsidene.
Rådmannsfunksjonen har initiativrett og ansvar for materiale som gjelder politiske
saker og andre spørsmål som tilligger denne administrasjonen. Dette gjelder bl.a alle
politiske saker, utredninger, prosjekter mv. Politisk sekretariat (i støttegruppen) har
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redaktørfunksjonen når det gjelder politiske saker. Dokumenter i de fleste slike saker
publiseres, men for eksempel enkelte skjenkesaker unntas. Utredningsgruppen i
rådmannsfunksjonen produserer eventuelle tekster som kommenterer politiske saker.
Kommunens elektroniske postjournal føres desentralt. Erfaringen er at det skjer feil
ved journalføringen slik at personopplysninger ikke alltid blir tilstrekkelig skjermet.
To øvede personer ved Rådmannsfunksjonen går derfor igjennom alle
journalinnførsler for å kvalitetssikre dette. På tilsvarende måte blir politiske
saksdokumenter gjennomgått før publisering for å sikre etterlevelse av
taushetspliktbestemmelser.
IKT-avdelingen i støttegruppen har generelt ansvar for IKT i kommunen, og arbeidet
med nettsidene utgjør således bare en begrenset del av virksomheten. Ansvaret gjelder
bl.a valg av tekniske løsninger, teknisk drift og koding og publisering av nytt
materiale.
De fleste aktører som arbeider med kommunens nettsider arbeider i samme
bygg/lokaler, og omgås derfor daglig. Unntaket er IKT-avdelingen som ligger i et
nabobygg. Eventuelle spørsmål vedrørende nettsidene kan taes opp på faste
stabsmøter hver mandag. Det føres intet særlig budsjett for arbeidet med nettsidene,
og det har ikke vært beregnet hvilke utgifter kommunen har i denne forbindelse.
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2

Krav til angivelse av utgiver, redaktør og forfatter

2.1

Generelt om kravet
Utgiver skal alltid framgå tydelig. For tjenester der det blir foretatt
redaksjonelle valg skal redaktør alltid framgå. Forfatter skal alltid framgå
dersom innholdet ikke er ment å gi uttrykk for forvaltningsorganets syn

Dette kriteriet er begrunnet i behovet for å kunne avgjøre hvem som har ansvar for
innholdet av et nettsted, herunder for å kunne ta stilling til om det er forvaltningsorganet selv eller andre aktører som har ansvar og bestemmelsesrett over
informasjonsinneholdet.
Nettjenester blir ikke alltid utformet med noen klar innholdsmessig styring, og for
mange er de åpne og uredigerte tjenestene på nettet, nettopp noe som gjør slike
tjenester spennende. Når nettsidene tilhører offentlig forvaltning, for eksempel en
kommune, er det en presumpsjon for et motsatt utgangspunkt, dvs at kommunen har
styring med informasjonsinneholdet. For det første er det grunn til å tro at de fleste
brukere faktisk har en slik forventning, på samme måte som de har forventninger til at
kommunen har den innholdsmessige kontrollen med trykksaker mv som kommunen
gir ut. For det andre forplikter kommuneloven § 4 kommunene til å drive et aktivt
informasjonsarbeid om sin virksomhet. Kommunale nettsider kan åpenbart ses som
ledd i etterlevelsen av denne rettslige forpliktelsen. Av plikten til å drive aktiv
informasjon om kommunal virksomhet følger imidlertid ingen plikt til å publisere og
kommunisere med befolkningen på en spesiell måte. Plikten legger heller ingen
føringer med hensyn til måten informasjonsmaterialet blir utarbeidet, hvem som skal
stå for arbeidet mv. Kravet til aktiv informasjon, forutsetter imidlertid en styrt
aktivitet, og gir lite rom for den helt tilfeldige informasjonsformidlingen. Rollene som
ansvarlige utgivere, redaktører og forfattere må derfor antas å være av spesiell
betydning innen offentlig sektor, og ikke minst innen kommunene.
Kravet til angivelse av utgiver, redaktør og forfatter kan også sies å følge av ”god
nettskikk”. Således heter det for eksempel i de nettetiske reglene som håndheves av
Nettnemnda,4 og som er forhandlet fram i IKT-bransjen at:
”[…] 4.1 opphavsperson, redaktør og utgiver er ansvarlige for nettstedets
innhold. Utgiver skal kunne identifiseres på nettstedet.”

Med ”utgiver” velger jeg i denne sammenheng å mene den som i henhold til avtale
(med vert, aksessleverandør og/eller andre), har rett til å gjøre tilgjengelig informasjon
på nettsted.5 I offentlig forvaltning bør utgiver være ledelsen av forvaltningsorganet.
4
5

Se http://www.nettnemnda.no/.
Definisjonen er i tråd med punkt 2.4 i de nettetiske reglene.
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Det daglige arbeidet kan likevel legges til en eller flere representanter for ledelsen, for
eksempel til personer i en fagetat.
I en kommune, vil det dels være en administrativ og en politisk ledelse. I
kvalitetskravene for åpenhet, ligger det ingen særskilte krav til hvorledes
utgiverfunksjonen bør være ordnet i forholdet mellom den administrative og den
politiske ledelsen av kommuner.
Med ”redaktør” velger jeg i denne sammenheng å mene en person som treffer
avgjørelser om det konkrete informasjonsinnholdet på nettstedet.6 Kravet om redaktør
innebærer ikke et krav om at det alltid skal være en person som følger med på
nettstedet i minste detalj. Redaktørfunksjonen innebærer at en person har myndighet
til å bestemme hva som skal skje med et informasjonsinnehold dersom noen (internt
eller eksternt) klager på feil, utelatelser mv.7 Redaktørfunksjonen kan være knyttet til
en eller flere bestemte personer. Det er bør ikke være tilstrekkelig at en oppgir
forvaltningsorganet (Larvik kommune) som utgiver, i tillegg bør det angis en person
som interesserte faktisk kan henvende seg til om redaksjonelle valg mv. Selvsagt vil
det ofte være aktuelt å ha flere redaktører, for eksempel én for hvert saksområde. I
offentlig forvaltning bør det alltid være minst én hovedredaktør med ansvaret for hele
nettstedet, dvs minst én person som har kompetanse til å treffe avgjørelser om
informasjonsinneholdet.
Kravet til angivelse av forfatter (eller ”opphavsperson”) på den offentlige
forvaltningens nettsteder er bare aktuelt i tilfelle der forfatteren ikke gir uttrykk for
forvaltningsorganets syn, men ytrer seg på egne vegne eller på vegne av andre utenfor
forvaltningsorganet. Et meningsinnehold bør altså alltid enten kunne knyttes til en
utgiver eller en forfatter. Kravet om angivelse av forfatter innebærer at det på
offentlige nettsteder ikke bør tillates helt anonyme ytringer, dvs det må være mulig for
redaktøren å finne fram til forfatterens identitet og denne kunnskapen bør også kunne
gis andre som henvender seg med spørsmål om hvem som er forfatter. Det kan likevel
ikke ses bort i fra at det i konkrete tilfelle kan være behov for å etablere fora der
innbyggere/brukere kan si sin mening fullstendig anonymt, for eksempel ved å
fremsette åpenhjertig kritikk av forvaltningsorganet. Slike diskusjonsfora mv bør
imidlertid klart skilles ut fra øvrige deler av tjenesten, og bør normalt være redigerte
tjenester. Jeg kommer ikke nærmere inn på krav til slike tjenester her.
3.2

Angivelse av utgiver, redaktør og forfatter i Larvik.no

Larvik.no har ingen gjennomgående og eksplisitt informasjon om utgiver. Det kan
kanskje hevdes at slik informasjon ville være overflødig, fordi utgiver presumptivt kan
sies å framgå av URLen og innholdet av sidene. Tydelig angivelse av utgiver er
6

Definisjonen er i tråd med punkt 2.3 i de nettetiske reglene.
En kunne i og for seg tenke seg at utgiver ivaretok denne funksjonen, slik at det ikke alltid vil være nødvending
med en egentlig redaktørfunksjon. Etter min mening er det imidlertid hensiktsmessig å skjelne klart mellom den
som har rett til å avgjøre en tjenestes eksistens (utgiver) og den som har rett til å ta stilling til det løpende
informasjonsinneholdet på tjenesten.
7
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imidlertid nyttig og nødvendig i tilfelle der det er behov for rask og sikker kontakt med
den instans som har rett til å bestemme om informasjon skal være tilgjengelig eller
ikke. Dette gjelder særlig i tilfelle der det heller ikke er angitt en redaktør å kontakte.
En mulig situasjon er for eksempel at det ved en feil legges ut ulovlig informasjon i
den offentlige brevjournalen, for eksempel har kommunen kommet i skade for å røpe
taushetsbelagt personinformasjon. I et slikt tilfelle kan det være avgjørende å kunne ta
kontakt med utgiver for raskt å ta stilling til spørsmålet om sletting/sperring.
Enkelte av lenkene i Larvik.no og utformingen av nettsidene kan tyde på at det i
spesielle tilfelle er egne utgivere som opptrer uavhengig av kommunen som sentral
utgiver. Dette gjelder for eksempel for Brann- og feiervesenet, Turistkontoret, samt
enkelte skoler. Heller ikke i disse tilfellene sies det imidlertid noe klart om hvem som
formelt og faktisk er utgiver.
Larvik kommune har heller ingen gjennomgående opplysning om hvem som står som
redaktør for de ulike deler av tjenesten. For enkelte deltjenester er det likevel angitt
personer med redaktørfunksjon. Dette gjelder for eksempel Arbeidslivsenheten, HMS,
Brann- og feiervesenet og Planseksjonen. Disse representerer imidlertid unntak.
Opplysninger om redaktør mangler til tross for at flere tjenesten åpenbart er underlagt
aktiv redigering. Det meste av stoffet på sidene er skrevet av kommunens egne
ansatte, og sidene er derfor i stor grad ”lukket” for ytringer fra allmennheten. Brukere
av nettsidene kan imidlertid komme til orde under ”Diskusjonsforum”8og ”Meldinger”
(begge under hovedkategorien ”Brukerdialog”). Diskusjonsforumet er åpenbart
redigert, men redaktøren framkommer bare som ”webmaster”, uten at det fremgår
hvem dette er eller hva slags nærmere funksjon vedkommende har.
Hovedsiden er preget av en
rekke nyheter. Dette er stort
sett positive nyheter som
primært er knyttet til
kommunal virksomhet. Det er
mao ikke tale om alminnelig
nyhetsjournalistikk, men
journalistisk bearbeidet
informasjon fra kommunen.
Selv om det derfor generelt må
antas at deler av det aktuelle
materialet er lite kontroversielt
og ikke setter spørsmål om
redaksjonelt ansvar på spissen, er det grunn til å fastholde det generelle kravet om
angivelse av redaktør.

8

http://www.larvik.kommune.no/apps/oforum/index.asp)
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På Larvik kommunes nettsider er det bare angitt forfattere når brukere ytrer seg (på
debattsidene), og dersom det anvendes sitater fra andre kilder. I andre tilfelle er
forfatter ikke angitt, og innholdet må derfor oppfattes å referere til utgiver.
Store mangler når det gjelder angivelse av utgivere, redaktører og forfattere, bidrar til
at Larvik kommunes nettsider kan oppfattes som ”anonyme”, dvs det er ofte vanskelig
å knytte bestemte personer til det materialet som er publisert. Slike mangler kan bl.a
ha som konsekvens at det blir vanskeligere å rette kritikk mot innholdet av tjenesten
mv på en måte som kan føre til konstruktiv dialog. Det kan også være vanskeligere og
mer tidkrevende å rette, slette eller supplere opplysninger.

3.3

Mulige hindre for realisering av kravet

I samtalen med intervjuobjektene framkom det ingen opplysninger om spesielle
problemer eller betenkeligheter mht etterlevelse av kravet om å oppgi utgiver,
redaktør(er) og forfattere. Hovedårsaken til at slik informasjon manglet var at
kommunen ikke hadde vært tilstrekkelig oppmerksomme på behovet.
3.4

Evaluering av kravet

3.4.1 Rollen som utgiver innen kommuneadministrasjonen

Kravet til angivelse av utgiver er formulert uten at det er nærmere presisert hva som
skal legges i begrepet utgiver. Ovenfor har jeg forklart begrepet ved hjelp av en
definisjon hentet fra Etiske regler for Internett. Kravet er lettest å anvende på statlig
forvaltning fordi det her er store administrative enheter som er organisert som
departementer, direktorater mv. Selv om et direktorat (i større eller mindre grad) er
underlagt et departement, er det sjelden tvil om at denne organisatoriske enheten er
utgiver av sine nettsider, og for eksempel ikke vedkommende departement. Det er
således ikke tvilsomt at Miljøverndepartementet og Statens forurensingstilsyn (SFT) er
to selvstendige utgivere av hver sine nettsider, selv om departementet er overordnet
SFT. I kommunen blir det tilsvarende spørsmålet om den kommunale instans som
arbeider med helse, miljø og sikkerhet (HMS-tjenesten) skal regnes som utgiver av
”sine” nettsider, eller om rådmannsfunksjonen skal anses som utgiver for denne (og
alle andre) sider som gjelder særskilte fagområder?
Etter min mening må løsningen på spørsmålet om hvem som bør regnes som utgiver
av kommunale nettsteder bero på de interne myndighetsforholdene i kommunen (og
hos offentlige myndigheter ellers). I utgangspunktet bør det være den instans med den
høyeste faglige myndigheten på området innen en organisasjon, som også bør stå som
”utgiver”. Slik sett bør HMS-tjenesten i kommunen stå som utgiver dersom de er den
øverste forvaltningsinstans i kommunen som treffer avgjørelser. Det innebærer bl.a at
dersom rådmannsfunksjonen har kompetanse til å overprøve HMS-tjenestens
avgjørelser og faglige vurderinger ellers, bør rådmannsfunksjonen stå som utgiver av
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HMS-informasjonen, ellers ikke. Tilsvarende blir tilfellet for andre fagområder.
Utgiver bør mao være den instans i kommunen som har den øverste
instruksjonsmyndigheten på vedkommende fagområde. Jeg har imidlertid ikke
gjennomgått virksomheten i Larvik kommune og vurdert disse myndighetsforholdene.
En fordeling av utgiveransvaret som skissert ovenfor, vil tydeliggjøre hvilken instans
som har den relevante myndighet i kommunen. Samtidig plasseres ansvaret for
informasjonen hos den enhet som har det faglige ansvaret ellers. Dette vil trolig øke
sannsynligheten for integrasjon mellom web-orientert arbeid og øvrige
arbeidsoppgaver.
3.4.2 Rollen som utgiver i forhold til kommunens politiske myndigheter

I den kommunale styringsmodellen står de folkevalgte organene sentralt, dvs
formannsskap og kommunestyre, herunder faste styrer og nemnder mv. Disse
folkevalgte organene står forholdsvis fritt med hensyn til i hvilken grad de vil la seg
assistere av en ”tjenestemannsadministrasjon”. Det er imidlertid plikt til å tilsette en
rådmann/kontorsjef, og administrasjonen knyttet til denne er det jeg for Larviks del har
benevnt ”Rådmannsfunksjonen”. Administrasjonen har som primære oppgaver å
forberede saker i de politiske organene, og å gjennomføre de politiske vedtakene. I
tillegg til de politiske sakene skal administrasjonen behandle enkeltsaker i henhold til
særlovgivning som tillegger kommunene spesifikke oppgaver, for eksempel innen
skole, barnevern, HMS-tjenester mv. Store deler av denne særlovsvirksomheten gir
seg uttrykk i at kommunale instanser treffer ”enkeltvedtak”, dvs avgjør den enkelte
borgers rettigheter og plikter. Også i slik lovgivning står kommune ofte forholdsvis
fritt mht i hvilken utstrekning og på hvilken måte de skal ha en administrasjon.
Larvik.kommune.no er eksempel på en kommunal nettsted med et innhold som i stor
grad gjelder gjennomføring av kommunale oppgaver i form av tjenesteyting og
myndighetsutøvelse. Politiske myndigheter og politisk materiale har en forholdsvis
beskjeden plass på nettsidene. Dette er nærmere beskrevet nedenfor i avsnitt 6.2.
Dette forholdet understreker betydningen av å fastlegge særskilte krav til hvem som
skal stå som utgiver at nettsteder, og spørsmålet om både politiske og administrative
kommunale myndigheter bør stå som utgivere. Etter min mening taler meget for at
den politiske myndigheten i en kommune bør stå som selvstendig utgiver og ansvarlig
for materiale vedrørende saker som er gjenstand for politisk behandling. Den politiske
ledelsen kan likevel benytte sekretariatsfunksjoner i kommuneadministrasjonen, også
til slike oppgaver. Dessuten bør skillet mellom utgivere innen politikk og forvaltning
ikke føre til at sidene presenteres uavhengig av hverandre, men må inngå som to
selvstendige elementer i et integrert hele.
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4

Tilgang til tekstbasert nettstedskart eller detaljert beskrivelse
av nettstedets innhold

4.1

Generelt om kravet
Menyvalg eller en detaljert innholdsfortegnelse, skal være synlig og
tilgjengelig i nettstedets navigasjonsstruktur.

Kravet om nettstedkart og/eller innholdsfortegnelse er satt for å lette muligheten for
brukerene til å skaffe seg oversikt over informasjonsstruktur og -innehold på
nettstedet. Kart og innholdsfortegnelser skal være tekstbaserte fordi alle brukere skal
kunne benytte slike oversikter, også blinde/svaksynte. Nettstedskart med grafisk
grensesnitt i tillegg til det tekstbaserte, kan imidlertid være ønskelig, bl.a fordi slike
grensesnitt bedre kan illustrere hypertekststrukturer og graden av integrasjon mellom
ulike typer materiale.

4.2

Nettstedskart på Larvik.kommune.no

Nettstedet til Larvik kommune har en navigasjonsstruktur på venstre side av
skjermbildet, som ikke blir tilgjengelig
umiddelbart ved stor trafikk på serveren.
Brukere får beskjed om at nedlastingen
kan ta inntil 1 minutt. Ved oppkopling
fra UiO nettleseren Netscape 4.0, tok
dette mer enn 20 minutter, og forsøkene
ble avbrutt uten å ha kommet inn på
menyen. I påvente av nedlastingen av
hovedmenyen er det ikke mulig å forsere
seg videre til andre deler av tjenesten via
noen av nyhetsoppslagene, fordi disse
ikke er lenket til annet materiale. Heller
ikke med Netscape 4.7 var det mulig å
komme inn på tjenesten og det ble gitt
feilmelding om ”SQL server error”.
Med nettleseren Explorer, versjon 6.0, kommer menyen raskt opp uten problem. Jeg
har ikke foretatt noen nærmere undersøkelse av om menyen for nettstedet er
tilgjengelig med andre versjoner av Netscape og Explorer, eller med andre nettlesere.
Konklusjonen er imidlertid at menyen, og dermed hele nettstedet, ikke er tilgjengelig
for brukere som har versjoner 4.7 eller eldre av typen Netscape.
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4.3

Mulige hindre for realisering av kravet

På spørsmål til IKT-sjefen i Larvik kommune, har jeg ikke mottatt svar om de
nærmere årsaker til at nettstedet er utformet slik at det ikke er tilgjengelig med alle
nettlesere.

4.4

Evaluering av kravet

Det kravet som er omhandlet i dette avsnittet gjelder direkte spørsmålet om
eksistensen av tilgjengelige menyer og navigasjonsstrukturer, og er spesielt knyttet til
spørsmålet om framfinning av det materialet brukeren søker etter. Kravet bygger på
en forutsetning om at tjenesten som sådan skal være tilgjengelig for alle, og presiserer
krav til menyer mv for å vareta særlige behov blant blinde og svaksynte. Erfaringen
fra Larvik kommune viser at allmenn tilgang til kommunale nettsider ikke kan ses som
en selvfølge, og at brukere kan tenkes å bli utestengt fra hele tjenesten på grunn av de
tekniske krav som tjenesten stiller. Dette gjelder både krav til type nettleser og krav til
versjon av hver type.
Når det gjelder valg av type nettleser, står en grunnleggende overfor valg mellom
Internettstandarder og proprietære standarder. En kommune har oppgaver og
forpliktelser overfor alle sine innbyggere. I utgangspunktet er det derfor neppe
akseptabelt at kommunen gjør et tilfeldig utvalg av hvem som skal ha tilgang til
tjenesten ved å stille krav om bruk av nettlesere som følger bestemte proprietære
standarder. Likevel bør det trolig aksepteres forskjeller mht hvor effektivt ulike
nettlesere håndterer sidene, forutsatt at effektiviteten ikke er så lav at dette i realiteten
må ses som et hinder for å benytte tjenesten.
Når det gjelder hvor ny nettleser som bør kunne kreves (uansett hvilken type), er dette
langt på vei et spørsmål om hvor avanserte tjenester det skal være mulig å tilby hele
befolkningen. Både hensynet til likebehandling og hensynet til kvalitetsheving av
forvaltningens internett-baserte tjenester veier tungt. Dersom det hadde vært tale om å
velge enten - eller, dvs enten en avansert eller en relativt enkel tjeneste, ville
spørsmålet derfor vanskelig la seg løse uten å sette viktige interesser til side. Det er
imidlertid fullt mulig å gi tilgang til Internettjenester i to eller flere parallelle versjoner,
dvs slik at brukerens nettleser blir bestemmende for hvilken versjon av tjenesten
vedkommende får tilgang til. Dette kan innebære at eldre versjoner av en nettleser kan
hindre tilgang til bestemte deler av tjenesten. For eksempel kan tjenesten innebære
krav om nettlesere som kan håndtere rutiner for sikker kommunikasjon fordi det gis
tilgang til brukerens persondata. Brukere med eldre nettlesere kan bli utestengt fra
slike funksjoner. Ingen trenger imidlertid å bli utestengt fra grunntjenestene som
primært er tekstbaserte. Versjonskrav som innebærer at brukere med gamle nettlesere
stenges ute fra tekstbaserte basistjenester, bør etter min mening ikke aksepteres.
En lignende problemstilling gjelder krav til kommunikasjonsmåte og maskinytelsen
hos brukeren (klienten). Enkelte typer funksjonalitet/innhold som for eksempel
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animasjoner, script, store dokumenter og bilder kan skape problemer for brukere med
maskin med lav ytelse og enkel oppkopling med modem og analog linje. Det er grunn
til å tro at slike brukere også vil ha eldre nettlesere og derfor bli dobbelt rammet med
det resultat at mange tjenester vil bli utilgjengelige for dem. Tekstbaserte
basistjenester bør etter min mening være tilgjengelige uavhengig av om det koples opp
via bredbånd eller over modem og analog linje.
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5

Tilgang til kontaktinformasjon

5.1

Generelt om kravet
Informasjon med kontoradresse, postboks, telefon til sentralbord og felles
epostadresse skal minimum være tilgjengelig på nettstedet.

Kravet skal sikre at den enkelte fritt kan velge på hvilken måte han vil kommunisere
med forvaltningsorganet. I henhold til fvl § 11d har den enkelte i utgangspunktet en
rett til muntlig kontakt med tjenestemenn i forvaltningsorganet. Forvaltningsorganet
kan legge spesielt til rette for kommunikasjon med organet via sine nettsider.
Forvaltningsorganet kan imidlertid ikke samtidig gjøre det vanskeligere for folk å ta
kontakt på den måten den enkelte selv mener er passende, dersom slike hindringer kan
sette oppfyllelsen av kravet til forsvarlig saksbehandling i fare. Nettsider uten
informasjon om hvordan den enkelte kan ta kontakt med forvaltningsorganet på andre
måter, kan komme til å virke som en buffer mellom organet og befolkningen. Derfor
er det viktig at alle kommunikasjonsmuligheter kommer klart fram.
Kravet om publisering av kontaktinformasjon inneholder ikke krav om å gjøre
tilgjengelig informasjon om hvorledes enkeltpersoner i forvaltningsorganet kan
kontaktes. Det stilles heller ikke noe krav om å kunne søke etter bestemte personer.
Imidlertid vil slik informasjon/tjenester normalt være positivt ved vurderingen av
åpenhet.
5.2

Kontaktinformasjon hos Larvik.kommune.no

Under kategorien ”Brukerdialog” i hovedmenyen er det tatt med flere underkategorier
som legger til rette for enkel og valgfri kontakt med kommunen. Flere typer
opplysninger som er
tilgjengelige på nettstedet har
betydning for den enkeltes
mulighet for å ta nærmere
kontakt. Her vil jeg framheve
tre av underkategoriene som
har spesiell relevans i forhold
til kravet om kontaktinformasjon.
For det første har nettstedet
opplysninger om alle generelle
adresser til kommunen, når det
gjelder gateadresse, brevpost,
fax, telefon, epost og www.
Det oppfordres til å benytte
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institusjonsadresser, og opplyses om at personlige adresser til ansatte i kommunen
normalt ikke er gjort tilgjengelig av hensyn til journalføring.
For det andre er det gjort tilgjengelig kontaktinformasjon under ”Hvem svarer på
hva?” Denne informasjonen begrenser seg ikke til Larvik kommune, men gjelder også
enkelte deler av statlig lokalforvaltning. Informasjonen er ordnet alfabetisk etter
oppgave/funksjon/emne. Til hvert emne er det (i den grad det finnes) knyttet til en
URL, resultatenhetens epostadresse, samt navn, telefon- og faxnummer til ”ansvarlig
person”. Heller ikke her oppgis det personlige epostadresser.
Det er også gjort tilgjengelig en intern telefonliste for Larvik kommune. Listen er
søkbar og opplysningene kan sorteres i henhold til de ulike opplysningstypene som er
gjort tilgjengelig. Disse opplysningstypene gjelder, fornavn og etternavn på personer,
navn på resultatenheter, (yrkes)tittel, nummer til fasttelefon(er) og til mobil. Listen
inneholder opplysninger om ca 80 personer.

5.3

Mulige hindre for realisering av kravet

Larvik kommune må sies å oppfylle kravene vedrørende kontaktadresser fullt ut, og
det er således ikke identifisert noen hindre i så måte. I neste avsnitt vil jeg likevel
drøfte det valget Larvik kommune har gjort når de ikke gjør tilgjengelig adresser til
enkelte saksbehandlere.
5.4

Evaluering av kravet

Selv om kontaktinformasjonen på Larvik kommunes nettsider må sies å være
omfattende og gode, er det likevel to forhold som det kan være grunn til å drøfte
nærmere med tanke på videreutvikling og detaljering av kvalitetskravene. Dette
gjelder spørsmål vedrørende kontaktinformasjon til andre enn utgivers organisasjon,
og spørsmålet om tilgang til kontaktinformasjon til den enkelte saksbehandler.
Kontaktinformasjonen på Larviks nettsider inneholder primært adresser mv til
kommunale organer. Listen inneholder imidlertid også adresser til statlige organer, for
eksempel til Aetat og Arbeidstilsynet. Dette er godt begrunnet, og imøtekommer
befolkningens behov for informasjon uansett hvorledes ansvars- og oppgavedelingen
er. Det bør imidlertid stilles noen nærmere krav til hvorledes slik informasjon skal
velges ut og presenteres.
For det første bør det ligge et konsekvent utvalgskriterium til grunn for informasjonen.
Kvalitetskravet til kontaktinformsjonen er formulert ut i fra en situasjon der det
foreligger én etat med et avgrenset virkeområde. En kommune er imidlertid en
mangslungen organisasjon med ansvar og myndighet på en rekke områder. I forhold
til kommunene er det derfor behov for å presisere kravene til kontaktinformasjon at
disse gjelder for hver myndighet, dvs for hvert organ som utøver offentlig myndighet

20

eller produserer tjenester på kommunalt nivå. Det bør mao være kontaktinformasjon
for hvert myndighets- og tjenesteområde. Alle aktuelle områder bør være omfattet.
Dette er i tråd med det Larvik har gjort tilgjengelig på sine sider.
Når det gjelder utvalg av statlige etater, er det åpenbart at det på kommunale nettsider
er uhensiktsmessig å gjøre direkte tilgjengelig uttømmende kontaktinformasjon. Det
må mao uansett gjøres et utvalg. Utvalget bør være konsekvent og forholdsvis stabilt,
dvs styrt av bestemte utvalgskriterier. Nærliggende kriterier er for eksempel statlige
etater mv som står i et etablert samarbeidsforhold til kommunale etater, statlige etater
mv som er lokalisert i kommunen mv. Poenget er at det ligger en helhetlig tanke bak
utvalget.
Virksomheten i offentlig forvaltning er sammensatt og ofte komplisert å sette seg inn i.
For å hjelpe folk å forstå det offentlige apparatet på best mulig måte, er det derfor
viktig å synliggjøre grunnleggende strukturelle forhold, for eksempel med hensyn til
organisering. Det er således viktig å klart skjelne mellom kommunal virksomhet (og
ulike underkategorier av dette), og statlig virksomhet på kommunenivå, fylkesnivå og
sentralt nivå. Herunder er det viktig å få fram hvilke relasjoner som eksisterer mellom
forvaltningsorganer på de ulike sektorene og nivåene. Det blir da viktig dels å
gruppere kontaktinformasjonen på en slik måte at en klart skjelner mellom sektor/nivå.
Dels blir det viktig å presentere kontaktinformasjonen slik at det fremgår hva
relasjonen er mellom for eksempel et kommunalt og et statlig organ. En alfabetisk
orden på kontaktinformasjon etter navn på etat og emnemessig stikkord, tilfredsstiller
ikke et slikt krav, jf Larvik kommunes ”Hvem svarer på hva”, se avsnitt 5.2 (ovenfor).
En mulighet er å ha indekser der kommunale og statlige etater mv presenteres under
hver sine kategorier. Dette kan kombineres med at det som del av informasjonen på
hver etats side der kontaktinformasjonen framgår, også fremgår hvilke etater som er
over- og underordnet, og hvilke som er ”sideordnede” samarbeidsorganer.
Det neste spørsmålet som eksempelet fra Larvik gir grunn til å drøfte, er i hvilken grad
det skal/bør stilles krav om tilgang til konkrete saksbehandlere. Et viktig
utgangspunkt her er den enkelte etats rett til å organisere sin egen virksomhet ut i fra
hva den anser gir best måloppnåelse. Det er da viktig at etatene kan styre
informasjonsstrømmene i henhold til den valgte organiseringen, for på den måten å
unngå at organisasjonen ikke blir belastet med unødige ekstraoppgaver fordi personer
må vises videre til rette person. Det kan også ut i fra habilitetsgrunner være et poeng å
unnlate å legge til rette for at folk som tar kontakt med et forvaltningsorgan kan velge
”sin” saksbehandler. Et tredje argument gjelder hensynet til journalføring og
arkivering av innkomne henvendelser. I alle fall så lenge det ikke er installert
journalføringssystemer som legger til rette for at den enkelte lett kan journalføre
brevpost og annen post felles, kan det være grunn til å skape rutiner som gjør at mest
mulig post blir omfattet av felles rutiner for journalføring og arkivering. Et fjerde
element gjelder saksbehandlers personvern. Selv om det normalt selvsagt ikke kan
være noen hemmelighet at en person er ansatt i etaten og hva arbeidsoppgavene er, er
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det på den annen side ikke alltid åpenbart at dette skal eksponeres spesielt i form av
alminnelig tilgjengelig kontaktinformasjon til hver enkelt person.
På den annen side, vil det for alle løpende saker være en eller flere bestemte personer
som arbeider med saken. Når en sak først er etablert, vil det nesten alltid være
nødvendig med en nærmere kontakt mellom vedkommende saksbehandler(e) og
parten(e). Det vil i slike tilfelle være vanskelig å unngå at det etableres en direkte
kontakt, og det kan i en slik forbindelse neppe være grunn til å hemmeligholde
saksbehandlerens personlige adresse, herunder epostadresse.
Forvaltningsloven § 11 d gir den enkelte rett til å snakke med en tjenestemann, under
forutsetning av at dette kan skje på forsvarlig måte og parten har saklig grunn for å
ønske en samtale. Denne bestemmelsen gjelder nettopp ”parter” dvs personer som
saken direkte gjelder, jf fvl § 2 e. Loven gir ikke krav på å få snakke med en bestemt
tjenestemann, men for at kravene til forsvarlig saksbehandling skal kunne
tilfredsstilles, må det være en person som har/kan erverve tilstrekkelig kunnskap om
saken. Kravet på muntlig kommunikasjon sikrer en uformell kommunikasjonskanal,
og er av særlig betydning for folk som av en eller annen grunn ikke mestrer eller
ønsker å uttrykke seg skriftlig. Epost kan i så måte ses som en mellomting, fordi den i
henhold til de konvensjoner som er utviklet, gir åpning for uformell skriftlig
kommunikasjon. For en som ønsker uformell kontakt med forvaltningen, kan epost
derfor ses på som nest beste løsning, med muntlig kontakt som beste alternativ.
Rettspolitisk kan en da stille spørsmålet om den enkelte også bør ha krav på ”nest
beste” uformelle kommunikasjonsform.9 I Larvik kommune gjør en tilgjengelig
direkte telefonnummer til saksbehandlere. Dersom en følger kravene i
forvaltningsloven § 11 d annet ledd om å nedtegne ”opplysninger eller anførsler av
betydning for avgjørelsen i saken”, vil dette trolig gi like store utfordringer for
journalføringsrutinene som direkte epost til saksbehandler. I begge tilfelle vil det
nemlig oppstå et ”saksdokument” som skal journalføres og arkiveres i henhold til
bestemmelsene i offentlighetsloven og arkivloven.
Jeg skal her ikke gå nærmere inn på det lovgivningspolitiske spørsmålet om parter mv
bør ha rett til å kommunisere med tjenestemenn per epost. I det følgende vil jeg
imidlertid gå kort igjennom noen momenter som kan danne grunnlag for anbefalinger i
form av generelle kvalitetskrav.
For det første er det grunnlag for å hevde at så lenge den enkelte part etter loven kan
kreve samtale, må vedkommende uansett kunne kreve noe ”mindre”, som epost eller
epost i kombinasjon med muntlig kommunikasjon mv. Enkle spørsmål må kunne
besvares per epost, og henvendelser som det ikke kan gis en rask individuell
tilbakemelding på per epost bør kunne besvares per telefon eller ved utsendelse av
9

Det kan også stilles spørsmål om en også etter gjeldende rett må innfortolke en rett for parter til å kommunisere
via epost, og det kan herunder spørres om epost-kommunikasjon kan sies å tilfredsstille kravet i § 11d dersom
det er vanskelig å få etablert muntlig kontakt. Jeg kommer imidlertid ikke nærmere inn på slike rettslige
spørsmål her.
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peker til nettsted med informasjon, eventuelt ved å sende brosjyrer mv som brevpost.
For forvaltningsorganet har epost den fordelen i forhold til telefonsamtale, at
henvendelsen ikke må bli behandlet umiddelbart, men kan utsettes og forskyves i tid.
Epost er mao lettere styrbart for forvaltningsorganet enn hva telefonsamtaler er.10 Et
tredje moment som trekker i samme retning, er at epost senker terskler for
kommunikasjon, noe som kan bidra til bedre saksutredning og høyere kvalitet på
saksbehandlingen. Det er imidlertid også momenter som taler i motsatt retning, særlig
gjelder det de ubegrensede mulighetene for den som henvender seg til å sende med
dokumentasjon mv i form av pekere, vedlegg mv som de forventer at noen i
forvaltningsorganet skal sette seg inn i før de svarer. Imidlertid er det grunn til å holde
spørsmålet om rett til å velge kommunikasjonsform separat fra spørsmålet om hva
forvaltningsorganet eventuelt har av forpliktelser mht å vurdere/behandle innholdet i
hver kommunikasjon.
Etter min mening taler meget for å la alle parter få rett til å henvende seg til
forvaltningsorganet via epost. Dette betyr at når det er etablert en ”sak”, bør en slik rett
oppstå for involverte personer. En slik konklusjon begrunner videre en rett for alle
parter til å få oppgitt en eller flere kontaktperson(er) i sin sak, herunder
kontaktadresser til personen(e) i form av epostadresse. Hvilken kommunikasjonsform
forvaltningen skal velge når de gir svar på henvendelsen, må imidlertid avhenge av
hva forvaltningsorganet vurderer som hensiktsmessig i den enkelte sak.

10
Med mindre en ikke har sentralbord med mulighet for den som ringer inn å slippe å sitte i telefonkø for i stedet
å bli ringt opp så snart det er ledig saksbehandler.
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6

Generell beskrivelse av etatens virksomhet

6.1

Generelt om kravet
Nettstedet skal gi informasjon om virksomhetens organisering og
hovedarbeidsområder. Alle organisatoriske hovedenheter skal med i
oversikten.

Dette kravet er primært begrunnet i at kommunens innbyggere og andre interesserte
skal kunne skaffe seg generell kunnskap om kommunens myndighetsutøvelse og
tjenesteproduksjon. I en kommune vil kravet særlig være relevant i forhold til
realiseringen av idealer om demokrati og rettssikkerhet. Den enkelte skal kunne
skolere seg og eventuelt påvirke de ulike deler av kommunal virksomhet generelt (jf
demokrati), samt ivareta sine egne rettslige interesser i saker som direkte gjelder den
enkelte person (jf rettssikkerhet). Kravet kan dessuten forankres i kommunenes plikt
iflg kommuneloven § 4 til å gi aktiv informasjon om sin virksomhet for derigjennom å
legge til rette for offentlig innsyn i den kommunale forvaltning.
Innen en kommune bør ”organisatoriske hovedenheter” omfatte den kommunale
administrasjonen og det politiske styringssystemet i kommunen. I den grad det gis
oversikt over andre samarbeidende, ikke-kommunale enheter, bør det gå klart fram hva
som er kommunale virksomheter og hvilke virksomheter som skjer i privat regi.
Hvor meget informasjon som bør gis, særlig hvor utdypende informasjonen bør være,
bør bl.a avhenge av saksområdenes vanskelighetsgrad og antatt betydning for den
enkelte. Innen viktige og kompliserte saksområder bør det således, i utgangspunktet,
gis mer inngående informasjon enn innen enkle og mindre viktige områder.

6.2

Beskrivelse av virksomheten i Larvik.kommune.no

Nettsidene til Larvik kommune inneholder meget utfyllende opplysninger om
organisering og hovedarbeidsområder. Når det gjelder organisering, er det for det
første tatt inn et organisasjonskart over administrasjonen under hovedkategorien
”Administrasjon”. Organiseringen er i tillegg beskrevet i tekst. Organisasjonskartet
og beskrivelsen omfatter den administrative og den politiske delen av det kommunale
styringssystemet i Larvik. Organisasjonskartet er gjengitt i lite format, men brukere
kan lastes ned kartet i andre formater (VML og JPG) dersom de har nye nettlesere.
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Kommunen har to
administrative
nivåer;
rådmannsfunksjonen
og resultatenhetene.
Hvert av disse
nivåene er beskrevet
ved hjelp av
strukturert tekst, som
gir en nærmere
beskrivelse av
Samordningsrådet og
de tre rådmannsfunksjonene;
utredning, støtte og
prosjekt. For hver av
funksjonene er det
gitt nærmere
opplysninger om
mål, oppgaver,
arbeidsform og
bemanning. Innen
prosjektseksjonen er det for eksempel gitt oversikt over de ulike prosjektene, status for
arbeidet mv. Til slutt i denne delen av informasjonen er det tatt med et
organisasjonskart som viser de enkelte delene av rådmannsfunksjonen, herunder
opplysning om lederne for hver slik del.
I tillegg til organisasjonskartet over administrasjonen med tilhørende beskrivelser, har
nettstedet som tidligere nevnt detaljerte opplysninger om ”Hvem svarer på hva?”, se
avsnitt 5.2. Denne informasjonen gir omfattende opplysninger om så vel organisering
som hovedarbeidsområder. Opplysningene skiller imidlertid ikke alltid klart mellom
hva som er et kommunalt og statlig ansvar. F.eks figurerer Arbeidstilsynet på listen.
Dette tilsynet er del av den statlige forvaltningen, og hører således ikke inn under
Larvik kommune.11

11

Hoveddistrikskontoret for Vestfold ligger i Tønsberg.
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Et siste element i
beskrivelsen av
organisering og
hovedarbeidsoppgaver
er informasjon under
hovedkategorien
”Politikk”. Her
gjengis for det første
det samme samlede
organisasjonskartet
som er gjort tilgjengelig som det av
beskrivelse av
administrasjonen.
Dessuten er det gitt en
oversikt over
kommunale styrer, råd
og utvalg. For hvert
utvalg finnes en
oversikt over medlemmer og varamedlemmer. Utvalgenes funksjon er imidlertid ikke
beskrevet, og det er klart mindre informasjon om de politiske organene og den
politiske virksomheten enn om administrasjonen og tjenesteproduksjon.
6.3

Mulige hindre for realisering av kravet

Selv om der er forbedringsmuligheter knyttet til informasjon om organisering og
hovedarbeidsområder, må nettsidene til Larvik sies å tilfredsstille det kvalitetskravet
som er gjengitt under 6.1. Ut i fra erfaringen fra Larvik kommer jeg imidlertid tilbake
til mulige presiseringer av kvalitetskravet i neste avsnitt.
6.4

Evaluering av kravet

Larvik kommunes nettsider illustrerer flere viktige poenger som kan være grunnlag for
videreutvikling av kvalitetskravet vedrørende informasjon om organisering og
hovedarbeidsområder. For det første er det slående hvordan ”politikk” framstår som
ett punkt blant i alt 8 hovedpunkter på hovedmenyen. Det er under dette punktet at de
kommunale politiske (og styrende!) organer er synlige på nettstedet. Øvrige
menypunkter er knyttet til administrasjon og tjenesteproduksjon, men uten at dette i
nevneverdig grad er knyttet til virksomheten i politiske organer. I tillegg kommer at
den informasjonen som finnes om den politiske virksomheten i Larvik, er lite
utfyllende. Sagt med andre ord, framstår politikken som forholdsvis lite viktig, og
tjenesteproduksjon og administrasjon som relativt viktig. Det er mulig dette
gjenspeiler brukerbehov og -interesser, men sett i forhold til behovet for vitalisering av
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kommunepolitikken, kan det hevdes å være svært problematisk dersom nettsider blir
brukt på en måte som forstørrer de ikke-politiske aspektene ved kommunalt styre, på
bekostning av presentasjon av politikken.
På bakgrunn av evalueringen av Larvik kommunes nettsider er det nærliggende å
foreslå et krav om at informasjonen om kommunens organisering og
hovedarbeidsområder skal omfatte informasjon som behandler politiske og
administrative aspekter ved kommunen på en likeartet måte. Det bør med andre ord
gis informasjon om de politiske aspektene ved kommunalt styre i et omfang og med en
dybde som ikke er mindre enn den tilsvarende informasjonen vedrørende
administrasjon og tjenesteproduksjon.
Et annet trekk ved Larvik kommunes informasjon om organisering og
hovedarbeidsområder, er at den ikke er helt systematisk fordi den ikke klart skiller
mellom hva som er kommunal og hva som er lokal statlig virksomhet. Erfaringen
illustrerer spørsmålet om hvilke organisatoriske aspekter det bør gis informasjon om.
Etter min mening er det positivt og nødvendig at kommuner også gir oversikt over hva
som er statlige mv organers hovedarbeidsområder, og at de presenterer slik
informasjon i samband med informasjon om kommunale organer. Det er derfor
nærliggende å foreslå at informasjonen om organisering og hovedarbeidsområder også
bør omfatte de instanser mv som inngår i den samlede innsatsen på et kommunalt
hovedarbeidsområde. Den konteksten som kommunen står i organisatorisk og
oppgavemessig, bør mao framgå av den informasjonen kommunen gir på nettsidene. I
den sammenheng må det klart navnsettes hva som er kommunalt og hva som er statlig
mv organisasjoner og arbeidsområder.
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7

Beskrivelse av rettigheter, plikter og servicetjenester

7.1

Generelt om kravet

Nettstedet skal gi brukeren informasjon om sentrale tjenester,
rettigheter og plikter knyttet til etatens/virksomhetens ansvarsområder.
Dersom det gis begrenset/forenklet informasjon, skal det alltid gis
opplysning om hvorledes fullstendig informasjon kan gjøres
tilgjengelig.
Dette kravet er omfattende og dekker både tjenesteyting og myndighetsutøvelse. Når
det gjelder tjenesteyting, innebærer kravet at det skal finnes informasjon om
hovedelementene i det samlede tjenestetilbudet, og om det eksisterer rettigheter for
den enkelte og/eller plikter for det offentlige, knyttet til det enkelte tilbud. Når det
gjelder myndighetsutøvelse, dvs i saker der offentlig forvaltning eller politiske
myndigheter treffer enkeltvedtak, skal det på tilsvarende måte gis informasjon om
hvilken myndighet dette er, og hvilke viktige rettigheter og plikter som eksisterer
innen hvert myndighetsområde.
Kravet innebærer ikke at all informasjon skal være tilgjengelig på nettet. Likevel
innebærer kravformuleringen at forvaltningen skal unngå å trivialisere saksframstillinger ved å gi informasjon som inneholder forenklinger og utelatelser som kan
gi et misvisende bilde. For å gi fullt forsvarlig informasjon, kan det gjerne være vist
videre til informasjon som er tilgjengelig på andre måter enn via vedkommende
nettsted.
Ivaretakelse av demokrati, rettssikkerhet og brukerrettet virksomhet er med på å
begrunne kravet til informasjon om virksomheten i offentlig forvaltning. For det
første er det grunnleggende at den enkelte skal ha mulighet til å skaffe seg kunnskap,
kontrollere og ta initiativ som ledd i demokratiske beslutningsprosesser. Dette gjelder
særlig muligheten til å identifisere saksområder der det kan være grunn til å engasjere
seg, og muligheten til å bygge opp strategier for framføring av argumentasjon innen
politiske og forvaltningsmessige beslutningsprosesser. For det andre er informasjon
om virksomheten i offentlig sektor viktig for å vareta rettssikkerhetshensyn. Dette
gjelder særlig muligheten for å bli klar over plikter og rettigheter, for på den måten å
unngå sanksjoner og rettighetstap. Den enkelte skal dessuten kunne planlegge sin
rettsstilling og handle rasjonelt for å ivareta egne interesser.
Informasjonen som inngår i kravformuleringen har ikke bare betydning i relasjonen
mellom den enkelte og offentlig forvaltning, men er også av særlig betydning i
relasjoner mellom ulike offentlige instanser (både innen kommunen og mellom stat og
kommune). Således er tilgang til informasjon om hva andre deler av offentlig sektor
gjør, en forutsetning for tilstrekkelig samhandling mellom to eller flere instanser.
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Informasjonen blir derfor også av betydning for hvor koordinert og brukerrettet
forvaltningsorganene og de offentlige tjenesteleverandørene kan opptre.
Kravet til informasjon om tjenester og myndighetsutøvelse, må ses som en
konkretisering av kommunelovens § 4 som pålegger ”kommuner og fylkeskommuner
[å] drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til
rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning.” Det er
imidlertid ikke mulig ut i fra denne bestemmelsen å utlede klare og detaljerte krav til
kommunenes informasjonsvirksomhet. Derfor er det neppe mulig å hevde at
kommunene har noen plikt til å informere om sin virksomhet i tråd med kravet i dette
avsnittet.

7.2

Beskrivelser av rettigheter, plikter og servicetjenester i
Larvik.kommune.no

I tjenesten til Larvik.no er alle kommunens aktiviteter som er rettet mot befolkningen
presentert som ”tjenester” og er presentert under menypunktet ”Våre tjenester”. Dette
gjelder også de deler av virksomheten der myndighetsutøvelse og mulighet for konflikt
mellom kommunen og den enkelte er særlig aktuelt, for eksempel innen barnevern og
arbeidsliv.
Alle kommunale tjenesteytere og myndigheter er forholdsvis utfyllende presentert på
nettsidene. Disposisjon og omfanget av informasjonen
vedrørende den enkelte kommunale instans, varierer
imidlertid til dels sterkt. Enkelte kommunale instanser
har således egne nettsider med selvstendig og særegen
utforming. Detter gjelder brann- og feiervesenet, samt
næringsmiddel- og miljøtilsynet.
De øvrige instansene blir presentert ut i fra et
forholdsvis standardisert opplegg. Likevel er det
enkelte forskjeller på viktige punkter. For eksempel er
det bare noen instanser som eksplisitt redegjør for
samarbeids- og samhandlingsmønstre innen sitt
arbeidsområde. Det er dessuten bare et mindretall av
instansene som gjør tilgjengelig det aktuelle regelverk
på vedkommende tjeneste-/myndighetsområde.
De fleste tekstene er spesielt skrevet for å bli anvendt
på nettstedet. Selv om det er forholdsvis utfyllende
informasjon som gis, framstår informasjonen som
”lukket” fordi det i liten grad er etablert lenker til informasjon utenfor Larvik
kommunes egne nettsteder. Det er for eksempel i liten grad lagt til rette for innhenting
av mer utfyllende informasjon. Det blir heller ikke gjort oppmerksom på at de
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spørsmål som er behandlet i informasjonen fra kommunen kan være komplekse slik at
det, i individuelle tilfelle, kan være behov for en mer problemorientert tilnærming enn
det informasjonen på nettet legger opp til.
På sidene finnes det ingen serviceerklæring eller lignende veiledende/bindende norm
for kommunens behandling av enkeltsaker. Det er således helle ikke informasjon om
rettigheter etter offentlighetsloven, forvaltningsloven, kommuneloven og
personopplysningsloven.
Konklusjonen er at informasjonen om tjenester og myndighetsutøvelse i
Larvik.kommune.no er forholdsvis omfattende. Informasjonen kan imidlertid sies å
være ”snill” mot kommunen ved at det ikke legges opp til å kommunisere hvilke klare
rettigheter den enkelte har, og hvilke plikter kommunen har. Informasjonen kan også
fungere trivialiserende, fordi det ikke på nettsidene er lagt opp til/til rette for at den
enkelte skal gjøre nærmere undersøkelser av konkrete spørsmål. På den annen side er
den kontaktinformasjon som blir gitt på nettstedet så detaljert og god (se avsnitt 5.2),
at dette i seg selv må antas å skape en forholdsvis lav terskel for den som ønsker å
stille utdypende spørsmål med utgangspunkt i den generelle informasjonen på
nettstedet.

7.3

Mulige hindre for realisering av kravet

I intervju med representanter for Larvik kommune, ble det opplyst at kommunen
arbeider med nye tjenestebeskrivelser. Beskrivelsene skal utformes etter én felles mal.
I malen inngår pekere til lovtekster mv hos Lovdata. Tjenestebeskrivelsene er
utarbeidet av en egen prosjektgruppe, og enkelte beskrivelser er forelagt
kommuneadvokaten for å sikre rettsriktige beskrivelser.
7.4

Evaluering av kravet

Erfaringene fra Larvik understreker for det første betydningen av å følge en fast
systematikk i beskrivelsene. Kvalitetskravet som ble presentert under 7.1 inneholder
ikke eksplisitt et slikt krav, og det bør derfor vurderes å tydeliggjøre dette.
For det andre illustrerer erfaringene fra Larvik at det er en fare for at den
informasjonen som blir gitt blir utformet på en enkel og lukket måte, dvs med vekt på
hovedregler og uten henvisninger videre til utfyllende materiale. Dette gir
foranledning til å diskutere behovet for klarere å angi en plikt til å peke til annet
tilgjengelig materiale, enten på nettet, i trykt materiale eller på annen måte. I en
særstilling kommer utnyttelse av allment tilgjengelig ”autorativt materiale” som for
eksempel Lovadata.no, Stortinget.no og proposisjoner og meldinger på Odin.dep.no.
På lignende måte som det er aktuelt å skjerpe kravet til å angi organisatoriske og
oppgavemessige sammenhenger (jf avsnitt 6.4), bør det altså være aktuelt å stille krav
til å angi saklige/faglige sammenhenger ved å peke til utfyllende materiale, for
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eksempel i form av en lovtekst som gir et utfyllende bilde av kommunens forklaring av
hovedpunktene i vedkommende lovregulering.
Informasjonen om rettigheter mv på Larvik.kommune.no, omfattet ikke krav på
dokumentinnsyn for enhver (etter offentlighetsloven) eller som part (etter
forvaltningsloven). Det var heller ingen informasjon om rett til innsyn i
personopplysninger og beskrivelser av informasjonssystemer som behandler slike
opplysninger, jf personopplysningsloven § 18. Erfaringen fra Larvik kommune kan
derfor tilsi at en klarere understreker at det ikke bare er rettigheter til tjenester eller
økonomiske ytelser det må informeres om, men også rettigheter av mer
ideell/prosessuell karakter.
En viktig erfaringene fra Larvik kommunes nettsider er dessuten mangelen på
informasjon om rettigheter etter valgloven og kommuneloven ift poltisk virksomhet.
På sidene fantes det således ingen informasjon om retten som velger ved kommunale
valg og folkeavstemninger. Det fantes heller ingen informasjon om rett til å overvære
møter i kommunale beslutningsorganer, krav til offentlige sakslister,
referatoffentlighet og innsynsrettigheter for øvrig. Igjen er det grunn til å spørre om
det bør gå klarere fram av kvalitetskravene for åpenhet at informasjonen som gis skal
behandle spørsmål vedrørende politisk virksomhet og tjenesteproduksjon mv på en
likeartet måte. Manglende informasjon på dette punktet er med på å forsterke
inntrykket av at administrasjonen ”undertrykker” politikken når innholdet av
nettsidene blir fastsatt.
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8

Detaljert informasjon om forvaltningens arbeidsmåter

8.1

Generelt om kravet til informasjon om forvaltningens arbeidsmåter

Nettjenesten skal gi parter og publikum for øvrig detaljert informasjon
om etatens/kommunens saksbehandlingsrutiner, arbeidsdeling,
ansvarsforhold mv
Det er nær sammenheng mellom kravet til informasjon om plikter og rettigheter (jf
avsnitt 7.1), kravet til informasjon om behandling av personopplysninger (jf avsnitt
10), og kravet vedrørende forvaltningens arbeidsmåte. Informasjonen vedrørende
arbeidsmåten omfatter for det første informasjon som identifiserer de viktigste
arbeidsprosessene i den enkelte instans. Dette gjelder særlig beslutningsprosesser,
men også arbeidsprosesser knyttet til ren tjenesteproduksjon er innbefattet. For hver
beslutnings-/tjenestetype bør det etableres beskrivelser av de viktigste elementer i
prosessen, gjerne med angivelse av typisk rekkefølge mellom elementene, herunder
angivelse av frister. Elementene bør innbefatte både manuelt og maskinelt utførte
oppgaver. For hvert element bør det angis hvilken instans/organisasjonsenhet som
utfører og/eller er ansvarlig for oppgaven.
Dette kravet er spesielt rettet inn mot behov som den enkelte kan ha for på best mulig
måte å vareta sine rettslige interesser vis a vis forvaltningen (jf rettssikkerhet).
Informasjonen skal sette den enkelte i stand til å ta stilling til hvem de bør kontakte for
å fremme sine krav/interesser og når de bør gjøre det. Informasjonen skal også gi
grunnlag for å mene noe om på hvilken måte en bør interagere med
forvaltningsorganet. Informasjon om klageinstanser og instanser som for øvrig har
kompetanse til omgjøre vedtak/prioriteringer, er av spesiell viktighet.
Kravet om informasjon om forvaltningens arbeidsmåter er ikke direkte hjemlet i
generelle rettsregler. Konkret kan kravet likevel følge plikten til aktiv informasjon
etter kommuneloven § 4 og plikten til veiledning i forvaltningsloven § 11.

8.2

Informasjon om forvaltningens arbeidsmåter i Larvik.kommune.no

Innen områdene adopsjon, økonomisk sosialhjelp og barnehager er det
informasjonselementer som delvis dekker kravet til beskrivelse av kommunens
arbeidsmåter. Det finnes dessuten noe slik informasjon under kategorien ”Vanlige
spørsmål”. I tillegg er det utførlig kontaktinformasjon vedrørende de ulike
forvaltnings- og tjenesteområdene, noe som gjør det forholdsvis lett for den enkelte å
ta kontakt for konkret å innhente informasjon om arbeidsmåten innen den enkelte
instans.
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Det generelle inntrykket er imidlertid at en ved utformingen av Larvik.kommune.no
ikke har vært særskilt
oppmerksom på
betydningen av
informasjon om
arbeidsmåter mv.
Kravet er derfor bare
tilfredsstillet på
”tilfeldige” måter
innen et lite knippe
myndighetsområder.

8.3

Mulige hindre for realisering av kravet

I intervju med representanter fra Larvik kommune ble det fremholdt at en ikke hadde
vært spesielt oppmerksom på behovet for informasjon vedrørende saksbehandlingsrutiner mv. De så ingen ting i veien for at kommunen kunne gi
informasjon i henhold til det aktuelle kvalitetskravet.
8.4

Evaluering av kravet

Også under dette kvalitetskravet kan det være grunn til å understreke behovet for
spesielt å rette oppmerksomheten mot spørsmål rundt de politiske aspektene ved
kommunal styring. Således er det behov for informasjon om hvilke behandlingsrutiner
som gjelder for behandlingen av politiske saker, herunder hva som er arbeidsdelingen
mellom administrasjonen og politiske representanter. At kravet også gjelder
saksbehandlingsrutiner mv vedrørende generelle, politiske saker går ikke klart fram av
kvalitetskravet slik det er formulert.
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9

Tilgang til elektronisk postjournal

9.1

Generelt om kravet

Nettstedet skal gi allmenn tilgang til etatens postjournal.
Offentlighetsloven § 2 annet ledd fastsetter plikt for forvaltningsorganer til å føre
journal slik arkivloven med forskrifter foreskriver (se dennes kapittel B).
Journalplikten gjelder alle inngående og utgående dokumenter som etter
offentlighetsloven §§ 2 og 3 skal regnes som offentlig saksdokument for organet.
Plikten gjelder uavhengig av om dokumentet er på papir, er elektronisk eller gjelder et
annet medium. Dokumentbegrepet etter offentlighetsloven og arkivloven er meget
vidt og omfatter ”en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium
for senere lesing, lytting, framføring eller overføring”, se offl § 3 første ledd. Det
innebærer at elektronisk post med vedlegg i form av skrift, bilder, lyd mv, som må
regnes som ”saksdokument” (for eksempel fordi det inneholder opplysninger/synspunkter i en sak der det skal treffes vedtak), skal journalføres.
En viktig del av begrunnelsen for journalføringsplikten er den funksjonen journaler har
i forhold til befolkningens rett til innsyn i forvaltningsorganers virksomhet. Journalopplysningene er ”metaopplysninger”, dvs opplysninger om hvilke andre opplysninger
som det kan være aktuelt for den enkelte å kreve innsyn i. Tilgang til
journalopplysninger er derfor en viktig forutsetning for at pressen,
interesseorganisasjoner og andre interesserte kan orientere seg om offentlig
virksomhet og være aktive aktører innenfor det demokratiske styringssystemet.
Tilgang til journalene er underlagt restriksjoner på grunnlag av regler om taushetsplikt.
Taushetspliktbestemmelsene gjelder særlig hensynet til å bevare konfidensialitet om
”noens personlige forhold”, samt visse drifts- og forretnings- og sikkerhetsmessige
forhold, jf offl § 5a.
Forvaltningsorganer har ingen rettsplikt til å gjøre sine journaler tilgjengelig via
Internett, men kan selv avgjøre hvorledes tilgang til journaler og offentlige
saksdokumenter skal gis, jf offl § 8. Kravet om tilgang til journaler via Internett er
derfor primært en anbefaling for å øke åpenheten i forvaltningen.

9.2

Tilgang til elektronisk journal i Larvik kommune

På Larvik.kommune.no ligger ”Postjournaler” under hovedkategorien ”Det skjer i
kommunen”. Her gis det tilgang til postjournaler for 21 avdelinger. For hver av
avdelingene er det lagt opp til å gi tilgang for en periode som omfatter de 4 siste
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ukene. Enkelte av avdelingene har gitt tilgang for et mindre antall uker, men flertallet
av avdelingene tilbyr tilgang for hele perioden. Det gis også tilgang til
journalinnførsler for dokumenter som for øvrig er unntatt offentlighet, men i disse
tilfellene er avsender/adressat utelatt, og hjemmel for unntaket er tatt inn i journalen.
For alle saker er det angitt en saksbehandler.

Det fremgår ikke av journalopplysningene på nettet om det er tale om
papirdokumenter, elektronisk post eller andre typer saksdokumenter. I samtale med
representanter for Larvik kommune ble det imidlertid opplyst at kommunen ennå ikke
har rutiner som sikrer journalføring av epost med vedlegg mv.
Det ble også opplyst at enkelte enheter tidligere ikke hadde lagt ut postjournalen på
nettet fordi en overveiende andel dokumenter var unntatt offentlighet. Dette første
imidlertid til situasjoner der journalister ringte kommunen for å få råd om hvilke saker
innen disse forvaltningsområdene som kunne være interessante for pressen.
Kommunen mente en slik silingsfunksjon var uheldig, og hadde dessuten kommet
fram til at det også lå verdifull informasjon i det faktum at så mange saksdokumenter
var unntatt. På bakgrunn av denne erfaringen var alle journaler lagt ut på nettet,
uavhengig av hvor stor andel av saksdokumentene som var unntatt offentlighet.
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9.3

Mulige hindre for realisering av kravet

Larvik kommune følger for så vidt kvalitetskravet til åpenhet vedrørende publisering
av postjournaler, men bestemmelsene i arkivloven om journalføring følges ikke fullt ut
fordi epost mv ikke er omfattet av rutinene. Det ble antatt at dette forholdet ville bli
rettet på i tilknytning til innføring av nytt elektronisk journalsystem.
9.4

Evaluering av kravet

Kravet til elektronisk publisering av forvaltningens journaler i avsnitt 9.1 er en
anbefaling og følger ikke av lovgivningen eller annen bindende bestemmelse. Når den
gjelder publisering av personnavn og andre opplysninger knyttet til enkeltpersoner,
kan det dessuten være tvilsomt om en slik praksis er tillatt uten samtykke fra den
enkelte person. Det avgjørende for lovligheten av en slik praksis er trolig forholdet til
personopplysningslovens § 8. Etter denne bestemmelsen kreves det enten samtykke,
lovhjemmel eller en nødvendighetsgrunn i samsvar med § 8 bokstavene a – f, for at
publisering av personopplysninger skal være lovlig. Lovhjemmel for elektronisk
publisering finnes ikke, og det er også meget tvilsomt om en av lovens
nødvendighetsgrunner gir tilstrekkelig grunnlag for slik publisering. Jeg skal ikke gå
nærmere inn på en videre drøftelse av spørsmålet her, men nøyer meg med å
framholde at spørsmålet i alle fall er tvilsomt og uavklart. I en slik situasjon bør en
være tilbakeholdende med å gi generelle kvalitetskrav som kan gi lovstridige
resultater.
Det bør sterkt vurderes å presisere kravet til publisering av journaler ved å unnta
opplysninger om fysiske personer i de journaler som er gjenstand for elektronisk
publisering. Personopplysningene er imidlertid uansett tilgjengelig ved konkret
henvendelse til forvaltningsorganet. Se for øvrig også neste avsnitt om krav til
behandling av personopplysninger.
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10

Informasjon om behandling av personopplysninger

10.1

Generelt om kravet

For hvert forvaltningsområde skal det gis informasjon om hvorledes
personopplysninger blir behandlet, jf personopplysningsloven § 18
første ledd.
Personopplysningsloven § 18 første ledd gir rett for enhver til å kreve innsyn i
hvorledes offentlige (og private) virksomheter behandler personopplysninger, dvs
opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til fysiske enkeltpersoner. Loven
gir innsynsrett i forhold til en rekke konkrete opplysningstyper:
•
•
•
•
•
•
•

Hva slags behandlinger av personopplysninger som foretas hos den
behandlingsansvarlige.
Navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant.
Hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges
plikter.
Formålet med behandlingen.
Beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles.
Hvor opplysningene er hentet fra.
Om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker.

En viktig begrunnelse for bestemmelsen er å skape grunnlag for at enkeltpersoner kan
ha tillit til de virksomheter som samler inn og behandler personopplysninger om dem.
Dette gjelder både i tilfelle der den enkelte har et valg med hensyn til om de vil gi fra
seg slike opplysninger eller ikke, og i tilfelle der de har en plikt til å avgi opplysninger.
Begrepet ”personopplysning” er vidt, og omfatter også slike opplysninger som kan
knyttes til den enkelte via telefonnummer, IP-nummer mv. Det innebærer bl.a at
bestemmelsen både gjelder opplysninger som den enkelte aktivt og vitende avgir til
andre, og opplysninger som blir innsamlet på automatiske og mindre åpenbare måter
(logger, informasjonskapsler mv).
Det loven fastsetter er en innsynsrett for enhver som ber om det, innenfor rammene av
gjeldende taushetspliktbestemmelser og enkelte andre unntak som framgår av lovens §
23. Det eksisterer mao ingen plikt til å publisere slike opplysninger uoppfordret.
Årsaken til at publisering av slike opplysninger her er formulert som et krav, er
primært at tiltaket antas å være tillitvekkende og hensiktsmessig ift utvikling av rutiner
for digital forvaltning. Dessuten antas det at tiltaket vil være bevisstgjørende for den
som behandler opplysninger om andre personer, i dette tilfellet Larvik kommune.
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10.2

Tilgang til informasjon om behandling av personopplysninger i Larvik
kommune

På Larvik kommunes nettsted finnes det ingen opplysninger om hvorledes kommunen
behandler personopplysninger. Dette gjelder både opplysninger knyttet til bruken av
nettstedet, elektronisk post mv, og i saksbehandlingen ellers.
10.3

Mulige hindre for realisering av kravet

Av intervju med representanter for Larvik kommune gikk det fram at kommunen ikke
hadde reflektert over å gi slik informasjon. De så imidlertid ikke noen spesielle hindre
som skulle tilsi at det ville være vanskelig å gi slik informasjon i framtiden.
10.4

Evaluering av kravet

Kravet om informasjon vedrørende behandling av personopplysninger i kommunen er
formulert helt generelt. Denne lille studien av Larvik kommunes nettsider har minnet
oss om at det oppstår særlige spørsmål knyttet til spesifikke deler av kommunens
nettsider, for eksempel vedrørende publisering av journaler, jf avsnitt 9.1. Dette kan
igjen gi opphav til to typer presiseringer: For det første er det grunn til å presisere at
kravet gjelder generelt, og ikke bare knyttet til forvaltningens Internettløsninger.
Likevel kan det være grunn til spesielt å legge vekt på den behandling av
personopplysninger som skje i tilknytning til nettsidene. Det bør således ikke hefte
usikkerhet til om bruk av kommunens nettsider mv kan føre til utilsiktede/uønskede
henvendelser fra kommunen til brukeren. Det bør heller ikke være tvil om hvem som
får tilgang til opplysninger, eventuelt om andre enn ansatte i kommunen får tilgang.
I tillegg kan det være grunn til å understreke den sterke sammenhengen mellom
beskrivelse av saksbehandlingsrutiner mv (jf avsnitt 8.1) og informasjon om
behandling av personopplysninger. Informasjon om behandling av
personopplysninger bør derfor i stor grad integreres med informasjon om
saksbehandlingsrutiner (ellers).
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11

Informasjon om adgang til individuell veiledning

11.1

Generelt om kravet til informasjon om individuell veiledning

Nettjenesten skal opplyse om at enhver har krav på veiledning fra
vedkommende forvaltningsorgan (jf forvaltningsloven § 11 og
personopplysningsloven § 6 annet ledd), og skal opplyse om hvor en
skal henvende seg for å få slik hjelp
Dette kravet gjelder informasjon om retten til individuell informasjon, dvs
informasjon som er direkte relatert til den enkelte person. Veiledningen
kan gis muntlig (direkte samtale, telefon) eller skriftlig (brev, epost, fax)
eller på annen måte, forutsatt at framgangsmåten innebærer forsvarlig
saksbehandling. Informasjon om eksistensen av forvaltningens
veiledningsplikter har generell betydning for den enkelte persons mulighet
til å vareta egne rettslige og andre interesser vis a vis kommunen. Slik
informasjon støtter særlig opp om hensynet til rettssikkerhet og personvern.
Den generelle veiledningsplikten følger av fvl § 11. Veiledningsplikten
vedrørende innsyn som gjelder personopplysninger, følger av peol § 6 annet
ledd. Lovgivningen inneholder imidlertid ingen plikt til å informere om
slike veiledningsplikter.

11.2

Informasjon om individuell veiledning i Larvik.kommune.no

Larvik kommune har etablert Servicesenteret som har som oppgave å informere,
veilede og videreformidle kontakt med rette instans, uavhengig av saksområde.
Servicesenteret har egne nettsider og informerer der om adgangen til veiledning fra
senteret eller fra den relevante faginstans. I tillegg finnes informasjon om adgang til
ulike former for veiledning på nettsidene til arbeidslivsenheten, barnevernet,
boligtjenesten, helsesøstertjenesten, næringsmiddeltilsynet og plan og utbygning.
Hensikten med å etablere Servicesenteret har bl.a. vært å la senteret behandle saker
som må anses å være lette og som ikke krever ekspertise. Saker som anses å være
vanskelige eller som inneholder skjønnsmessige vurderinger, henvises til
fagmyndigheten. Den brede kontaktinformasjonen som gis for alle deler av den
kommunale virksomheten i Larvik, i kombinasjon med den særlige informasjonen om
veiledning innen enkelte områder, kan imidlertid gjøre det vanskelig å unngå at
henvendelser skjer direkte til kommunens eksperter.
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I og med den generelle informasjonen om adgangen til å søke veileding fra
eller via Servicesenteret, kan Larvik.kommune.no som sådan sies å
tilfredsstille
kravet til
informasjon om
veiledning. Det
er likevel
ønskelig at slik
informasjon
alltid (også) blir
gitt innen hver
tjenestetype/for
hver kommunal
instans. Dette
gjelder særlig
så lenge
Servicekontoret
kun er plassert i
den alfabetiske
angivelsen av
tjenesteområder som er presentert på nettsidene. Alternativt kunne en tenke
seg at Servicekontoret ble presentert som en ”overbygning” i forhold til de
andre tjenestene. I så fall ville det være mer sannsynlig at brukere
undersøkte informasjonen under Servicekontoret (herunder om veiledning)
først, før faginstansens særskilte sider blir undersøkt.
11.3

Mulige hindre for realisering av kravet

Larvik kommune må sies å oppfylle kravet til informasjon om veiledning slik dette er
formulert i avsnitt 11.1. Spørsmålet om bruken av et servicesenter og sortering av
antatt vanskelige saker, hører ikke hjemme under denne diskusjonen. En forutsetning
for at løsningen på Larvik kommunes nettsider er akseptabel, er imidlertid at
kapasiteten i servicesenteret for svar og videreformidling til eksperter, er så stor at det
faktisk er mulig å få tilfredsstillet folks veiledningsbehov.
11.4

Evaluering av kravet

Kravet til informasjon om retten til veiledning, henger nøye sammen med flere andre
kvalitetskrav som er omtalt i denne rapporten. Veiledningen kan gjelde en rekke
forskjelligartede forhold, herunder rett til ytelser, tjenester mv. Den gjelder imidlertid
også mer ideelle rettigheter, herunder vedrørende folks deltakelse i politiske
beslutningsprosesser mv, og dette kan det være grunn til å understreke. En mulighet er
å knytte informasjon om mulighet for veiledning til hvert saksområde som er beskrevet
på en nettside. En slik strategi utelukker ikke bruk av ”servicesenter” slik Larvik
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kommune har valgt, men representerer en supplerende tilnærming som gjør det lettere
å minne om hva det kan være aktuelt å motta veiledning om.
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12

Oppsummerende vurderinger

12.1 Generelt

I Statskonsults kvalitetskriterier for 2002 er kategorien ”åpenhet” avskaffet, og
elementer med betydning for åpenhet og offentlighetsprinsippet i stedet dekket av
kriterier innen de tre hovedkategoriene:
• Tilgjengelighet
• Brukertilpasning
• Innhold av informasjon og tjenester
Etter min mening er spørsmålet om åpenhet og offentlighet av sentral betydning når
offentlige nettsteder skal evalueres. Spørsmålet om åpenhet er avgjørende for
realiseringen av ”alle” viktige styringsidealer, og er således grunnleggende for idealer
om demokrati og rettssikkerhet, dvs alt som gjelder myndighetsutøvelse. Særlig er det
grunn til å trekke fram den betydningen åpenhet kan ha for spørsmål om
• kontroll med myndighetsutøvelse,
• læring og dyktiggjøring, samt
• deltakelse ved utforming av premisser og vedtak.
Også innen tjenesteyting kan åpenhet anses å spille en avgjørende rolle, særlig mht
• tjenestebeskrivelser og valg av tjenesteytere,
• tjenesteevaluering og kritikk, og
• registrering av endrede behov og tjenestetilpasning.
Åpenhet om hvorledes opplysninger om den enkelte blir behandlet, må antas å ha
generell betydning. Særlig er det grunn til å tro at åpenhet om hvorledes opplysninger
om den enkelte blir behandlet har betydning for folks kunnskap om og tillit til
virkningene ved å ta kontakt med forvaltningen. Informasjon om det personopplysningsvernet som er knyttet til forvaltningens nettsider, må derfor antas også å ha
betydning for realiseringen av idealer om demokrati og rettssikkerhet. Med
utgangspunkt i slike antagelser, er det ikke akseptabelt å operere med kvalitetskrav der
spørsmålet om åpenhet og offentlighet ikke fremtrer på en klar og samlet måte. På den
annen side er det en stor utfordring å finne fram til en systematikk som på en
hensiktsmessig måte kan beskrive de vesentlige elementene som til sammen kan
beskrive åpenhetskravene. Nedenfor i avsnitt 12.2 vil jeg foreslå en slik systematikk
som dels vil innbefatte de kvalitetskravene som er diskutert i denne rapporten, og som
dels vil supplere disse kravene.

12.2

Forslag til reformulerte kvalitetskrav for åpenhet

I det følgende vil jeg foreslå en ny systematikk for vurdering av i hvilken grad
offentlige nettsider legger til rette for åpenhet. Kravene er formulert som ”bør”-krav.
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Dette er både gjort for å understreke at det ikke er tale om rettslig begrunnede krav (i
streng forstand), og for å signalisere at det i konkrete situasjoner kan være vel
begrunnet å gjøre avvik fra kravene. Dersom det er aktuelt med avvik, bør likevel
”bør”-formen innebære en oppfordring til konkret å begrunne og forsvare avviket.

1
Tilgjengelighetshindre
Et grunnkrav for åpenhet er at det formelt og teknisk/praktisk faktisk er mulig å
aksessere forvaltningens nettjenester. Den første gruppen av kvalitetskrav for åpenhet
gjelder slik tilgjengelighetshindre som forvaltningen selv kan/bør ha avgjørende
innvirkning på. Eksistensen av hindre som primært avhenger av den enkeltes private
situasjon, er ikke tatt med her (dvs at den enkelte har utstyr, kunnskaper, fysisk
kapasitet mv).
Formelle tilgjengelighetshindre (1.1) er hindre som avhenger av at tilgang til en
informasjonstjeneste er styrt av forbud, påbud eller tillatelser. Formelle hindre kan
følge av lov, avtale, utgivers ensidig bestemmelse mv.
1.1 Formelle hindre
• Tilgang til nettsteder i offentlig forvaltning bør ikke begrenses av andre formelle
hindre enn de som klart er hjemlet eller forutsatt i lov eller forskrift.
1.2 Teknologiske hindre
• Tilgang til nettsteder i offentlig forvaltning bør ikke begrenses til bruk av bestemte
typer nettlesere eller versjoner av slike, og bør i all hovedsak være basert på
Internettstandarder.
• Funksjonalitet og informasjonstilgang bør i størst mulig grad være uavhengig av
nettleser og tilkoplingsmåte.

2
Arkitektur
Med ”arkitektur” sikter jeg til spørsmålet om hvorledes informasjonen i tjenesten med
tilknyttede funksjoner er fordelt og avgrenset mot hverandre. Nedenfor er det kun satt
opp krav i forhold til eksterne aktører. Arkitekturspørsmålet her gjelder derfor
primært hvorledes nettsteder i offentlig sektor er fordelt og avgrenset mot hverandre
og mot relevante nettsteder som er i privat regi.
2.1 Forholdet til andre innen offentlig sektor
• Nettsteder i offentlig forvaltning bør ha en arkitektur/inndeling som klargjør
forholdet til andre myndigheter og tjenesteleverandører.
• Nettsteder i offentlig forvaltning bør ha en arkitektur/inndeling som tydeliggjør den
horisontale arbeidsdelingen i forvaltningen, herunder forholdet mellom
forvaltning/administrasjon og politiske beslutningsorganer i for eksempel
kommuner.
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• Nettsteder i offentlig forvaltning bør ha en arkitektur/inndeling som tydeliggjør den
vertikale arbeidsdelingen i forvaltningen, herunder forholdet mellom stat og
kommune.
2.2 Forholdet mellom myndigheter og private
• Nettsteder i offentlig forvaltning bør ha en arkitektur/inndeling som klargjør
forholdet mellom offentlige myndigheter og tjenesteleverandører på den ene side,
og private virksomheter og tjenesteleverandører på den andre side.

3
Metainformasjon om tjenesten
Metainformasjon om tjenesten er informasjon som beskriver innholdet av tjenesten.
Beskrivelser av tjenesten kan anses å være av avgjørende betydning for brukerenes
evne og mulighet til å finne fram i og kritisk vurdere innholdet av informasjonstjenester.
3.1 Endringsbeskrivelser
Nettsteder i offentlig forvaltning bør alltid tydelig
• angi hvilke retningslinjer som gjelder for oppdatering av tjenesten.
• angi hvilke retningslinjer som gjelder for flytting og/eller fjerning av materiale som
inngår i tjenesten.
3.2 Opphavsbeskrivelser
Nettsteder i offentlig forvaltning bør
• alltid tydelig angi hvem som er utgiver, dvs hvem som har rett til å avgjøre hvilket
materiale som skal være tilgjengelig på nettstedet og hvilke hjelpemidler som skal
benyttes. I en kommune bør den politiske og den forvaltningsmessige/administrative ledelsen stå som utgiver for hver sin del av én integrert tjeneste.
• alltid tydelig angi hvem som er redaktør for tjenesten, dvs hvem som etter oppdrag
fra utgiver avgjør hvilket materiale som skal være tilgjengelig på (deler av) et
nettsted.
• alltid tydelig angi hvem som er forfatter av eller opphavsperson for materiale som
utgiver/redaktør gjør tilgjengelig.
• bare tillate anonyme bidrag på side tjenester innen bestemte deler av tjenesten der
det foreligger en konkret begrunnelse for å verne opphavspersoners identitet.
3.3 Gjen-/framfinningsinformasjon
Nettsteder i offentlig forvaltning bør alltid
• være systematisk bygget opp, slik at parallelle deler av tjenesten ikke har avvik
som savner en saklig begrunnelse.
• inneholde en meny og/eller en detaljert innholdsfortegnelse over hele utgivers
nettsted.
• inneholde funksjon for søk etter ord i alle tekster på nettsidene.
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3.4 Informasjon om behandling av personopplysninger
Nettsteder i offentlig forvaltning bør alltid
• inneholde informasjon om hvorledes personopplysninger som er knyttet til
tjenesten blir behandlet, herunder opplysninger i logger, opplysninger som brukere
aktivt avgir/registrer og opplysninger som publiseres på nettsidene.
• inneholde informasjonen om behandling av personopplysninger og som dekker de
forhold som er angitt i personopplysningsloven § 18 første ledd.

4
Metainformasjon om forvaltningsorganet
Med metaopplysninger om forvaltningsorganet sikter jeg til opplysninger om
grunnleggende institusjonelle og strukturelle forhold i forvaltningsorganet. Slik
informasjon kan anses å være av stor betydning for brukerenes anvendelse av den
detaljinformasjon som forvaltningsorganet gjør tilgjengelig.
4.1 Organisering og arbeidsområder
• Nettsteder i offentlig forvaltning bør alltid inneholde informasjon om
forvaltningsorganets organisering og bemanning, særlig vedrørende
myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon.
• Informasjonen om organiseringen bør alltid omfatte forholdet til samarbeidende
organisasjoner (offentlige og private).
• Nettsteder i offentlig forvaltning bør alltid inneholde en oversikt over
forvaltningorganets hovedarbeidsområder, særlig vedrørende myndighetsutøvelse
og tjenesteproduksjon.
• Informasjonen om hovedarbeidsområder bør alltid omfatte arbeidsdelingen med
andre samarbeidende organisasjoner (offentlige eller private).
4.2 Kontaktinformasjon
• Nettsteder i offentlig forvaltning bør alltid inneholde informasjon om
kontoradresse, postadresse, felles epostadresse og telefon til sentralbord.
• Nettsteder i offentlig forvaltning bør legge til rette for at parter kan få informasjon
om adresser til saksbehandler som behandler deres sak.
4.3 Informasjon om journaler og lignende registre
• Nettstedet bør gjøre postjournaler mv direkte tilgjengelig for alle, når dette kan skje
uten å bryte bestemmelser om taushetsplikt og krav til rettslig grunnlag for å
behandle personopplysninger.
• I den grad journaler mv ikke fullt ut kan publiseres, bør det tas inn informasjon om
grunnlaget for/årsaken til begrensningene og om alternative måter å oppnå innsyn.
• For hvert kollegialt forvaltningsorgan, bør offentlige nettsteder gjøre allment
tilgjengelig fortegnelser over planlagte og avholdte møter med tilhørende
sakslister, forutsatt at dette kan skje uten å bryte bestemmelser om taushetsplikt.
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• I den grad møtetidspunkt og sakslister mv ikke fullt ut kan publiseres, bør det tas
inn informasjon om grunnlaget for/årsaken til begrensningene og alternative måter
å oppnå innsyn.

5
Saksinformasjon
Med ”saksinformasjon” sikter jeg til den informasjon som inneholder detaljerte
redegjørelser, forklaringer eller reguleringer av saksforhold. Brukere vil ofte anvende
”metainformasjon” for å finne fram til relevant saksinformasjon.
5.1 Redegjørelse for myndighets- og tjenestetyper
• Nettsteder i offentlig forvaltning bør gi informasjon om rettigheter og plikter
knyttet til etatens/virksomhetens hovedarbeidsområder, særlig vedrørende
myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon.
• Dersom det gis begrenset/forenklet informasjon, bør det alltid gis opplysning om
hvorledes fullstendig informasjon kan gjøres tilgjengelig.
• Informasjonen om plikter og rettigheter bør fortrinnsvis omfatte pekere til lov,
forskrift og andre rettslige forpliktende vedtak, samt til skjemaer som inngår i
saksbehandlingen.
5.2 Redegjørelse for prosessuelle rettigheter
Nettsteder i offentlig forvaltning bør
• gjøre tilgjengelig informasjon om rettssikkerhetsgarantier etter forvaltningsloven
og eventuell særlovgivning.
• gjøre tilgjengelig informasjon om rett til innsyn etter forvaltningsloven,
offentlighetsloven, personopplysningsloven og eventuell særlovgivning, herunder
rett til å overvære møter og innsyn i sakslister mv etter kommuneloven.
• opplyse om at enhver har krav på veiledning fra vedkommende forvaltningsorgan,
og skal opplyse om hvor og på hvilken måte en skal henvende seg for å få slik
hjelp.

12.3

Hindringer mot å realisere kvalitetskravene

Undersøkelsen av Larvik kommunes nettsted viste at det lagt på vei kommunens
representanter ikke anså at det var prinsipielle motforestillinger mot å realisere det
aktuelle settet av kvalitetskriterier for åpenhet full ut. Det er imidlertid trolig at de
fleste kommuner vil møte på begrensninger mht tidsforbruk og kompetanse. Likeledes
må muligheten holdes åpen for at eventuelle erfaringer med å realisere åpenhetskrav
vil gi grunnlag for motforestillinger.
Når det gjelder realisering av åpenhetskrav generelt, og forslaget til reviderte
åpenhetskrav i avsnitt 12.2 (ovenfor) spesielt, er det et poeng at flere av kravene langt
på vei kan nedfelles i generelle mønstre og maler. Det er således grunn til å anta at det
vil være mulig å utarbeide ”halvfabrikata” som det enkelte forvaltningsorgan kan ta
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utgangspunkt i ved utforming av egne nettsider. Etter min mening vil dette åpenbart
være en hensiktsmessig tilnærming, særlig i forhold til kommuner og små
forvaltningsorganer for øvrig. Et slikt felles utgangspunkt må selvsagt være frivillig å
anvende, og bør således ikke legge begrensninger på det innhold og den presentasjon
som det enkelte forvaltningsorgan kan velge.

