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Av professor dr. juris Erik Boe, Norge

Sett i utviklingsperspektiv, kan dagens lov om offentlighet i forvaltningen ses som en
«1st Generation» lov. En «2nd Generation» offentlighets lov trengsfor å sikre prinsip-
pet om åpenhet og gjennomsiktighet i forhold til myndighetene. Dagens lov praktiseres
så urovekkende galt at dyptgripende reformer må til. Det hjelper lite å finslipe retts-
reglene, moderne informasjonsteknologi må tas i bruk sammen med sanksjoner for å
hindre at administrativ motvilje mot åpenhet skal rå grunnen. Samtidig må lovstruktu-
ren endres. Avgjørende for innsyn bør ikke være hva som er et dokument, om doku-
mentet er internt eller er kommet til fra underordnete organer osv. Kun opplysninger
bør kunne unntas, verken dokumenter eller saker. Innholdet i opplysningen bør være
avgjørende for innsynsretten, ikke formen som den er ikledt. På sikt, når nesten all
kommunikasjon foreligger elektronisk, og når folk flest er blitt aktive IT-brukere, trengs
et «3rd Generation» offentlighetsprinsipp. Regler om systeminnretning vil da kunne
overta mye av funksjonen til dagens offentlighetsregler. Myndighetenes arkiver kan gjø-
res til søkbare, kontinuerlig oppdaterte databaser som brukere kan gå inn i uten å
måtte vende seg til en forvaltningstjenestemann og spørre om lov til å få innsyn. Med
selvinstruerende programmer for tilgang og bruk av opplysninger vil databasene kunne
bli like mye publikumsorienterte redskaper som lagringsplass for myndighets akter.
Behovet for å hindre at ømtålelige personopplysninger, forretningshemmeligheter eller
fortrolige råd skal bli spredt fra myndighetene, kan bli varetatt på andre mater enn
idag, blant annet med databaser organisert i søkbare «lag» med porter ogpekere.

Erik Boe er født 1943, ble cand. jur. 1970, dr. juris 1980 og professor ved Universitetet
i Oslo i 1986. Foruten arbeid i forvaltningen har han hatt sitt virke ved Universitetet i
Tromsø 1972-1976 og ved Universitetet i Oslo fra 1976. Han har publisert arbeider i

forvaltningsrett, forfatningsrett og rettskildelære.

1. Offentlighetsprinsippet før og nå

Enkelte episoder fra rettshistorien har brent seg fast i min bevissthet. Advokat
Knut Tvedt, som var en fremragende manuduktør, tok i min studietid tilhørerne
med til det gamle Rom, til en tid da yppersteprestene, pontifikalkollegiet med
pontifex maksimus i spissen, eneveldig forvaltet kunnskap om hva som var lov i
samfunnet. «Men så en dag klarte slaven Flavius å stjele pontifikalkollegiets for-
mularer og å offentliggjøre dem for folket. Med det svant makthegemoniet til
pontifikalkollegiet raskt inn,» sa Tvedt. Det gikk en iling gjennom meg da. Så
sterkt virker det å skape offentlighet. Både til å forebygge rettsuvisshet, til å
skape trygg livssituasjon og til å få kontroll med makthavere. Den dag i dag
trenger vi ikke gå langt utenfor vår stuedør for å finne diktaturregimer som over-
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lever ved hjelp av sine hemmelige tjenester, og som hindrer folk innsyn i makt-
elitens disposisjonen Vår demokratiske kultur og tradisjon er annerledes. Sverige
og Finland har hatt offentlighetsprinsippet i flere hundre år, i Danmark og Norge
ble prinsippet gjennomført i forvaltningen først for noen tiår siden.1

Måten å sikre offentlighet på har vekslet gjennom tidene, fra vikingetiden, da
folk møtte fram på tinget, til dagens dokumentorienterte innsynsrett. Men om
formene har skiftet, og stadig vil skifte, blir poenget fortsatt det samme, nemlig
å sikre åpenhet og gjennomsiktighet i forhold til statsmaktene, enten det nå er i
forhold til lovgiveren, domstolene eller den utøvende makt.

Jeg behandler i dette opplegget bare offentlighet i forhold til forvaltningen.
Det gjør jeg enda jeg vet at en del går tapt når ikke alle offentlighetsreglene blir
sett under ett. Temaet er imidlertid stort nok som det er når offentlighetsprinsip-
pet nå skal diskuteres i forhold til nye rammebetingelser som især informasjons-
samfunnet skaper for den utøvende makt. På noen punkter utvider jeg den vel-
kjente diskusjonsrammen. Jeg holder meg ikke strengt til retten til å få se doku-
menter, for i en tid der all informasjon kan digitaliseres, skrift såvel som lyd og
bilde, og hvor måtene å skaffe til veie informasjon på smelter sammen, blir vi
nødt til å fri oss fra dokumentbegrepet.2

Digitaliseringen gjør i sin tur at skillet mellom aktiv og passiv offentlighet
utviskes mer enn før. Offentlighetsprinsippet i sin klassiske form, som gir myn-
dighetene rett til å vente med å gi ut opplysninger til noen forlanger det, må i sti-
gende grad ses i lys av hva forvaltningen legger ut som hjemmeside på internett
eller gjør tilgjengelig for allmennheten på annet vis. Synsvinkelen passiv informa-
sjonsplikt blir dessuten for trang fordi framveksten av moderne informasjonstek-
nologi gjør databaser til noe mer enn et sted for å søke informasjon, de blir instru-
ment til å føre aktiv toveiskommunikasjon med myndighetene.

Selv skillet mellom offentlighet i forhold til myndighetene og i forhold til pri-
vate makthavere må gjennomtenkes på nytt. Årsaken er ikke bare at gjennomsik-
tighet trengs overfor alle makthavere eller at det er likegyldig for individene hvor
opplysningen befinner seg; det kan være like praktisk å få den fra sin bank eller
fra sitt fagforbund som å måtte gå veien om forvaltningen for å fa rede på hva
myndighetene har gjort. Like viktig er at skillet mellom offentlig og privat sektor
blir uskarpt med vår tids måte å organisere forvaltningens virksomhet på.
Gråsonene øker med tallet på offentlige selskaper, stiftelser og fonds, med pri-
vatisering av samfunnsoppgåver og med akselerende samarbeid mellom private
og offentlige aktører.

1 I det følgende betegnes svensk offentlighetslovgivning som TF (Tryckfrihetsförordningen ) og SL
(Sekretesslagen), offentlighetsloven i Danmark som do, og norsk offentlighetslov som no. Islandsk og
finsk rett kan jeg dessverre ikke vise til, ettersom jeg ikke kjenner noen skandinavisk oversettelse av
lovverket i disse to landene.
2 I svensk rett er dokumentbegrepet alt forlatt, for i Sverige gjelder offentlighetsprinsippet uansett
hvilken form en «allmänn handling» har. Det opereres med et mediumnøytralt offentlighetsprinsipp
- TF 2:3 (Holmberg og Ryman: Offentlighetsprincipen och myndigheterna, Stockholm 1987 s. 40,
Bohlin: Offentlighetsprincipen, Stockholm 1992 s. 19-23).
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Ennå er vi bare midtveis i en informasjonsteknologisk revolusjon. Den har
endret forvaltningens arbeidsstil, men ikke dramatisk. For ikke å gå for fort fram,
sammenligner jeg først dagens offentlighetslovgivning med det jeg kailer en
«2nd Generation» offentlighetslov. Kommunikasjonsmåte, arkivordning og tek-
nologi er da som nå, og forespørsler rettes til forvaltningsorganet, som vurderer
og avgjør hvilke opplysninger som skal slippes ut. Dette kan kailes myndighets-
vinkelen eller offentlighetsprinsippet sett ovenfra (3). Etterpå ser jeg på utfor-
dringer som en «3rd Generation» offentlighetslovgivning skaper. Alle forvalt-
ningsopplysninger foreligger da i elektronisk form og folk flest er blitt aktive IT-
brukere, som kan hente fram informasjon og kommunisere med myndigheter fra
sitt hjem, feriested, underveis til eller fra en aktivitet såvel som fra sitt kontor.
Opplysninger kan søkes og utnyttes uten å måtte vende seg til forvaltningstjenes-
temenn og spørre om å få lov til det. Dette blir brukervinkelen eller offentlig-
hetsprinsippet sett nedenfra (4).

2. Perspektivutvidelser

Fra tid til annen kan noen og hver komme til å tenke dystre tanker om pressens
eller menigmanns måte å utnytte offentlighetsprinsippet på. For det er brysomt og
ubehagelig å måtte la seg kikke i kortene, og det er irriterende at mediene er mer
opptatt av skandaler og av sensasjoner enn av å formidle nøktern informasjon om
hva myndighetene steller med. Vi skjønner likevel at åpenhet og gjennomsiktig-
het trengs fordi offentlighetsprinsippet setter på prøve grunnleggende verdier
som ytringsfrihet, folkemakt, demokrati og rettsstat.

2.1 De viktigste hensynene bak offentlighetsprinsippet

Går vi bak honnørordene ytringsfrihet, folkemakt, demokrati og rettsstat, kan
offentlighetsprinsippet begrunnes ut fra minst fem hovedsynspunkter. Jeg fester
meg ved behovet for å kunne kontrollere makthavere (2.10), hensynet til å bevare
ytringsfrihet og et levende nærdemokrati (2.11), hensynet til å forvisse seg om at
forvaltningsvirksomhet blir drevet på betryggende vis (2.12), betydningen av å ha
tillit til myndighetene (2.13) og verdien av å ha en serviceorientert forvaltning
(2.14). Ny tid skaper nye utfordringer på alle punktene.

2.10 Samfunnskontroll med makthavere. Nye behov og nye områder

Den viktigste funksjonen til offentlighetsprinsippet er å gi grunnlag for å kon-
trollere samfunnets makthavere, især gjennom uavhengige media. I Norge ble
denne siden av saken påfallende lite eksponert i 1970, da lov om offentlighet i
forvaltningen kom til.3 I stedet ble andre hensyn skjøvet i forgrunnen, først og

3 I innstillingen fra den fagkyndige lovkomiteen omtales hensynet til pressen under synsvinkelen
«pressens behov for stoif», se Offentlighetsutvalget s. 70 jfr Ot.prp. nr 70 (1968-69) s. 16. Hensynet
til pressens samfunnskontroll kommer tydeligere fram i Justisdepartementets reformopplegg fra i fjor,
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fremst nærdemokratihensyn (2.11) og rettssikkerhetshensyn (2.12). Var det rett
og slett for lite elevert å begrunne offentlighetsloven med pressens samfunns-
kontroll?

Hvor virksomt kontrollmiddel offentlighetsloven er, kommer jeg til. Nå er
poenget at offentlighetsprinsippet knapt kan forstås uten å ha blikk for hva medi-
enes myndighetskontroll betyr. Forvaltningen er ganske visst underkastet dom-
stolskontroll, men så fa forvaltningsavgjørelser som kommer for domstolene, kan
domstolskontrollen aldri overflødiggjøre pressens årvåkne myndighetskontroll.
Heller ikke ombudsmannskontrollen overflødiggjør pressekontrollen, for mens
domstoler og ombudsmann primært kontrollerer hvor lovlig forvaltningen opp-
trer, setter pressen søkelyset like ofte mot det som er uheldig og betenkelig i for-
valtningens virke uansett hvor lovlig atferden måtte være. Pressen fester seg dess-
uten ved til dels andre sider enn det som domstolene og ombudsmannen gjør. Den
tar opp om «bukken blir satt til å passe havresekken», den ser på andre uheldige
måter å organisere forvaltningen på, den setter lyset på beklagelige arbeidsruti-
ner, og den trekker fram betenkelige måter å utforme et forvaltningssystem på,
jamfør om systemdesign og systemkontroll i punkt 2.12.

Flere samtidstrekk gjør behovet for aktiv mediekontroll like viktig som før.
Blant annet skaper økt internasjonalisering nye kontrollbehov. Stadig flere avgjø-
relser blir tatt i internasjonale fora hvor offentlighet ikke er noen selvfølge.4

Avgj øreisene til overstatlige og mellomstatlige organer kan bestemme skj ebnen
til by og bygd, til myndigheter og menigmann i Norden uten at det foreløpig har
vært noen selvfølge at NRK, Aftenposten, Svenska Dagbladet og Politiken får
kikke organer som EU-kommisjonen, OSSE og NATO like mye i kortene som
våre hjemlige myndigheter må finne seg i. Selv våre hjemlige regler om forhol-
det til utenlandske myndigheter eller internasjonale organisasjoner preges av
hemmelighetskremmeri. Derfor må vi spørre: Hva må til av forandringer i våre
nordiske lovverk for at ikke offentlighetsprinsippet skal bli uthult eller under-
grävd når avgjørelser blir flyttet fra en nasjonal til en internasjonal arena, og hvil-
ke endringer må til på det internasjonale planet for at våre offentlighetstradisjo-
ner skal bli toneangivende også i internasjonale fora? Også på annet vis bidrar økt
internasjonalisering til økte kontrollbehov. Når verden blir mindre, forplanter
internasjonale fenomener seg til Norden, både på godt og ondt. På minussiden
kommer slikt som profesjonell kriminalitet, terrorisme og økt våpenbruk i sam-
funnet. Vi hører ropet om tettere samfunnskontroll fra politimyndighetene.
Stikkordet mer og bedre personinformasjon er i ferd med å bli tidens slagord,
samtidig som motforestillingene avtar mot å ta i bruk måter å skaffe informasjon
på som informasjonsteknologien gjør mulig, men som vi hittil har unngått i
Norden, som övervakning og avlytting av rom, infiltrasjon og provokasjon for å

se St.meld. nr 32 (1997-98) s. 18-19. Kontrollhensynet har stått i forgrunnen i Sverige helt siden
offentlighetsprinsippet ble knesatt i 1766 (Holmberg og Ryman op.cit. s. 7, Bohlin op.cit. s. 13).
4 Fredrik Sejersted: Innsyn og integrasjon, Oslo 1997.
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bekjempe den nye kriminaliteten.5 Reformplanene er forståelige. Men åpnes det
for utradisjonelle etterforskningsmetoder, skjer det noe med hele samfunnet.
Klimaet hardner. Med det senkes terskelen i forvaltningen for å ta i bruk meto-
der som vi hittil har vært forskånet for i Norden.6

Nå skal vi ikke dramatisere utviklingen, men all den stund truende fenomer fra
utlandet kommer i en tidsepoke hvor effektivitetsideologien har sin renessanse i
forvaltningen,7 kan smittevirkningen fra det vi gjør for å bekjempe alvorlig kri-
minalitet til det vi gjør for å sikre efterlevelse av reguleringslovgivning og andre
lover, komme til å bli betydelig. «Hvorfor skal ikke vi kunne kopie databaser fritt,
hvorfor skal vi være avskåret fra å lage og bruke personprofiler som er nyttige,
ja, hvorfor skal vi i det hele tatt finne oss i at Datatilsynet og «personvern-fan-
taster» heller sand i maskineriet vårt», kan bli holdningen til mangt et forvalt-
ningsorgan. I et slikt hårdere samfunn er det om å gjøre at pressen får gode
muligheter til å sjekke og få bragt fram i lyset hvor langt forvaltningen tar seg til
rette i den gode saks tjeneste.

Et stykke på vei bør vi også begynne å diskutere om offentlighet trengs for å
kunne øve kontroll med offentlig næringsvirksomhet og med private makthavere.
Sett fra et samfunnssynspunkt, er det ingen selvfølge at Statoil, Telia-Telenor,
banker, forsikringsselskaper og arbeidslivets organisasjoner skal kunne unndra
seg innsyn fra mediene, mens museer, skoler og universiteter må finne seg i å
slippe pressen til. Selvsagt er det forskjell, for private foretak og organisasjoner
driver ikke virksomhet på samfunnets vegne. De må kunne holde flere opplys-
ninger unna allmennheten enn det myndighetene kan. Men hva når private kon-
sulenter trekkes inn som rådgivere og premissleverandører, for eksempel når
myndighetene skal avgjøre hvor en storflyplass skal ligge, hva som skal gjøres for
å minske lekkasjer i Romeriksporten eller hvordan gasskraftverk bør innrettes og
være plassert? Og hva når standpunkter om næringspolitikk forflyttes fra en
offentlig sfære til en privat sfære bare fordi tradisjonelle forvaltningsbedrifter
omorganiseres og gjøres til aksjeselskaper, statsforetak eller stiftelser?8 Begge
deler gjør at vi må spørre: Hvor godt dekkes behovet for å utøve kontroll med
samfunnets makthavere når det trekkes skarpe grenser mellom organer og fore-
tak som er underkastet offentlighetsprinsippet i sin fulle bredde og bedrifter og
institusjoner som faller helt på siden av loven? Jeg forfølger spørsmålet under
2nd Generation-synsvinkelen.

2.11 Nærdemokrati. Står vi foran en vitalisering?

I Norge kom især hensynet til nærdemokratiet i forgrunnen da offentlighetsloven
ble vedtatt i 1970. Gjennom å sette seg inn i myndighetenes beslutningspremis-

5 Se Metodeutvalgets delinnstilling II, NOU 1997: 15.
6 Regine Ramm Bjerke, Lov og Data 1998/55.
7 Se blant annet Boe og Graver, i Basse (red): Regulering og styring, Århus 1989 s. 171-190.
8 Se om omorganisering og dens rettslige konsekvenser, Sand: Styring av komplekstitet, Oslo 1996.
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ser ville enhver få mulighet til å øve innflytelse på myndighetenes beslutninger,
framhevde Regjeringen og Stortinget.9 En annen side ved nærdemokratihensynet,
som ikke ble eksponert like sterkt, men som ligger i dagen, er forbindelsen til
ytringsfriheten. Uansett om et individ, en bedrift, en organisasjon eller mediene
klarer å påvirke myndighetene eller ikke, har det egenverdi å få tilstrekkelige
opplysninger til å kunne ytre seg med kyndighet i samfunnsdebatten.10 Om inn-
syn i saksdokumenter ikke er forutsetning for å kunne ha meninger om vitale
samfunnsspørsmål, så hjelper det å vite hva forvaltningen har tenkt og gjort.
Myndighetene gir, som det het i en norsk aviskampanje, «grunnlag for egne
meninger».

Hensynet til nærdemokrati kommer under press i vår internasjonale tid, for det
er ikke lett å få levende nærdemokrati når flere og flere beslutninger blir tatt uten-
for landets grenser. Slagordet «Det er langt til Oslo, det er lengre til Brüssel»
avspeilet manges maktesløshet og avmakt under EF-kampen i Norge. Slagordet
har ikke fått mindre kraft etter hvert som internasjonaliseringen skyter fart.

På den annen side går det en utviklingslinje i motsatt retning som kan skape
renessanse for nærdemokratiet, og som kanskje kan bidra til å flytte beslutnings-
makt nærmere det enkelte individ. Hva betyr det ikke for nærdemokratiet at hvert
individ fra sin hjemme-PC snart kan skaffe seg informasjon i en håndvending og
gi til beste sitt syn overfor myndighetene uten å måtte oppsøke «øvrigheten» eller
skrive høytidelige brev? Rent teknologisk har innsynsmulighetene aldri vært
bedre enn nå, og de kommer til å bli stadig bedre. Framfor å spørre om folk har
mulighet, oppfordring og kraft til å engasjere seg i samfunnsdebatten, blir spørs-
målet snarere om teknologiutviklingen kan komme til å skaper en ny «informa-
sjonsadel» som kan få uheldige følger. Jeg kommer til det under 3rd Generation-
synsvinkelen.

2.72 Retts sikker het. Nye ufordringer

På de tidligste trinn i lovforberedelsen hos oss var det hensynet til rettssikkerhe-
ten som offentlighetsprinsippet ble begrunnet med." Synsvinkelen var ikke helt
overbevisende, for garantiene mot å bli utsatt for overgrep lå først og fremst i for-
valtningsloven. Med denne loven skulle partene sikres betryggende saksbehand-
ling gjennom rettigheter som krav på varsel, rett til innsyn, krav på begrunnelse
og rett til å klage.

OfTentlighetsloven har ikke desto mindre hatt betydning også for parter i en forvaltnings-
sak. Dels fordi parter kan trenge innsyn i andre saker enn sine egne, blant annet for å
kunne sjekke om de er blitt utsatt for usaklig forskjellsbehandling, og dels fordi partsof-

9 Ot.prp. nr 70 (1968-69) s. 15-16, Innst.O. XIV (1969-70) s. 9.
10 Sammenhengen mellom offentlighetsprinsippet og ytringsfriheten kommer tydligere fram i svensk
rett, jfr TF 2:1 og Bohlin op.cit. s. 12.
11 Forvaltningskomiteens innstilling s. 127, Offentlighetsutvalget s. 65-68.
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fentlighetsreglene bare gjaldt i slike saker som loven betegnet enkeltvedtak, jfr forvalt-
ningsloven § 3 og § 2 bokstav a og b.

I tiden framover kan ofFentlighetsprinsippet komme til å få nye og viktige retts-
sikkerhetsfunksjoner. Det henger sammen med framveksten av det jeg kalier sys-
temrettssikkerhet. Det klassiske rettssikkerhetsperspektivet handler om partenes
muligheter til å forsvare sine interesser når det treffes enkeltbeslutninger om
dem. Dette individuelle rettssikkerhetsperspektivet må i årene som kommer sup-
pleres med et systemperspektiv. For i økende grad bestemmes rettighetene og
pliktene til forvaltningens parter ikke utelukkende gjennom enkeltbeslutninger
og enkelthandlinger, disse følger opp, og blir langt på vei produkt av, trekk ved
selve beslutningssystemet, dvs det som ble bestemt da kursen ble trukket opp, da
prinsipprogrammet ble vedtatt og da designet for systemet ble bestemt. Parter i
en forvaltningssak blir derfor avhengige av å kunne forsvare sine interesser alt
når systembeslutningene blir tatt.12 Sett i dette lyset, blir offentlighetsprinsippet
middel til å sette seg inn i de bakenforliggende premissene for enkeltavgjørelsene
som kommer senere. Kunnskap om hvordan helseregistre organiseres, blir like
viktig for å kunne vareta sitt tarv og påvirke hvordan ens egne helseopplysning-
er blir handtert, som for å sikre debatt og engasjement i samfunnsspørsmål.

Grensen mellom å engasjere seg i samfunnsspørsmål og å bli i stand til å for-
svare egne interesser blir med det flytende.

2.13 Tillit. Bidrar moderne offentlighet til større tro på myndighetene?

Et fjerde hovedformål med offentlighetsprinsippet er å skape tillit til myndighe-
tene. Det rekker ikke at forvaltningen gjør få feil, er effektiv og har høy faglig og
moralsk integritet, folk må oppleve forvaltningen slik. Kanskje ert av de fremste
midlene til å skape tillit er å være villig til å åpne seg og vise at en har ingenting
å skjule. For oss nordboere duger det ikke når samfunnstopper sier som amerika-
nere gjør, «Trust me», vi vil se ting selv. Åpenhet og gjennomsiktighet sikrer folk
en hensynsfull og ordentlig behandling. Folk blir tatt på alvor. De får tilgang til
opplysninger, og i den grad de blir nektet det, får de vite hvorfor, og at de har rett
til å klage. Alt sammen er med på å skape tillit til myndighetene. Folk blir ikke
kasteballer, som tumler i mørket i møte med myndighetene, som Josef K i Kafkas
Prosessen.

Flere forhold har gjort at tilliten til forvaltningen er blitt mer frynset med
årene. Det er ikke poenget her. Poenget er at en moderne form for gjennomsik-
tighet som individet seiv kan styre og kontrollere, kan være med på å gjenskape
tillit til myndighetene. En IT-basert innsynsrett legger til rette for tillit både på et
psykologisk og på et praktisk plan. Avstanden reduseres mellom myndighetene
og oss når vi kan håndtere informasjonsstrømmen seiv; myndighetene «rykker

12 Boe: Innføring i juss bind 2, Oslo 1993 s. 366-377.
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nærmere oss». Det får oss til å føle oss mindre fremmedgjorte. For det annet dek-
ker det å kunne snakke interaktivt med myndighetene hjemmefra et behov som
ingen passiv innsynsrett kan dekke. Også denne siden av saken vender jeg tilba-
ke til når jeg kommer til 3rd Generation-synspunktet.

2.14 Serviceorientert forvaltning. Nye toner?

Kravet til hensynsfullhet leder over i det som i dagens organisasjonsteori kalles
serviceorientering, eller enda mer moderne, brukermedvirkning eller brukerstyrt
forvaltning. Serviceaspektet har selvfølgelig mest å gjøre med de materielle vel-
ferdstjenestene til forvaltningen og med ytelser av utdanningspolitisk slag. Men
også offentlighetsprinsippet kan settes inn i en slik ramme. Lenge har vi sett prin-
sippet «ovenfra», fra myndighetenes ståsted. Derfor har vi spurt: Hva må for-
valtningen gi fra seg til folk som ønsker informasjon? Snart kan vi begynne å se
offentlighetsprinsippet «nedenfra», det vil si som inntak til informasjonsbaser
som er til for individenes skyld. Altså steder hvor individene kan søke den infor-
masjon de er interessert i, «shoppe rundt» og sette sammen opplysninger ut fra
det som passer den enkeltes behov og formål.

Myndighetenes arkiver blir i dette perspektivet ikke lenger bare en lagrings-
plass og endestasjon for beslutninger og handlinger, de blir redskap for retts-
undersåtter til å holde seg fortløpende oppdatert for politiske, kulturelle og kom-
mersielle mål.13 Igjen viser jeg til 3rd Generation-perspektivet.

2.2 De viktigste mothensynene

Foruten hensynet til rikets sikkerhet og til ikke å forpurre myndighetenes kon-
troll- og reguleringstiltak taler spesielt to hensyn mot vidtfavnende offentlighet.
Det ene er vernet av forvaltningens kilder og klienter, altså hensynet til person-
vern og til vern om bedriftshemmeligheter (2.20). Det andre hensynet er behovet
for å føre fortrolige rådslagninger og samtaler uten å løpe risikoen for at syns-
måtene kommer allmennheten for øre eller øie (2.21). Jeg holder meg til disse to
mothensynene, og spør: Nødvendiggjør hensynene regler av det slaget som
dagens nordiske offentlighetslovgivning inneholder? Har lovgiveren funnet den
rette balansen, og kan hensynene varetas på andre og nye måter?

2.20 Hensynet til personvern og vern av forretningshemmeligheter

Få, om noen, går mot at forretningshemmeligheter som næringsdrivende må gi
til myndighetene, ikke skal bli brettet ut for allmennheten.

Enkelte mener derimot at det er for mye hemmelighetskremmeri rundt per-
sonopplysninger. Det er med på å vedlikeholde fordommer, hevdes det. Jeg deler
ikke det synet. Folk som står fram med sine psykiske problemer eller seksuelle

13 Se blant annet Dag Wiese Schartum, The Journal ofinformation Law and Technolgy/1998/1.
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legning og deler sine erfaringer og livsvalg med allmennheten, kan nok være med
på å alminneliggjøre og ufarliggjøre det som folk flest oppfatter som belastende
eller pinlig. Men intet individ kan ofres i den gode saks tjeneste. I mine øyne er
hensynet til personvern et viktig argument mot å drive offentlighetsprinsippet for
langt. Især i en tid hvor biter eller brikker med personinformasjon finnes spredt
rundt i databaser i samfunnet, og hvor det blir enklere og enklere å kople opp-
lysningene sammen til hele personprofiler av mennesker, er det forståelig at noen
opplysninger ønsker en å holde for seg selv.

Det som kan diskuteres, er imidlertid om såvel hensynet til personvern som
behovet for å beskytte forretningshemmeligheter kan varetas på andre og bedre
mater enn vi gjør i dag. Må myndighetene være det utsatte individets vokter, og
kan vernet sikres teknologisk uten å gjøre så store skår i offentlighetsprinsippet
som i dag? Jeg forfølger spørsmålene både under 2nd- og 3rd Generation-syns-
vinklene.

2.21 Behovet for fortrolig kommunikasjon

Ved første øyekast virker det like innlysende at offentlighetsprinsippet må tåle
innskrenkninger som følge av behovet for fortrolig kommunikasjon som av hen-
syn til personvernet eller vernet av forretningshemmeligheter. Det må kunne gå
an å utveksle synspunkter og å føre rådslagninger innen et organ eller mellom
samarbeidende organer eller mellom hjemlige og utenlandske myndigheter uten
å risikere innblikk fra allmennheten. Likevel kan en spørre om fortrolighetshen-
synet bør knyttes til ytre omstendigheter, som posisjoner og stillingsplassering.
Bør ikke vurderingen av offentlighet eller hemmelighet heller knyttes rett til
behovet for fortrolighet? Vi kan også spørre om fortrolighetshensynet blir drevet
for langt gjennom en tradisjon som har overlevd seg selv. Trenger vi så omfat-
tende fortrolighetssfærer som dagens lovgivning skaper? Er det så farlig om
intern uenighet blir gjort kjent? Hvor beskyttelsesverdig er det å kunne holde sine
tabber unna offentlighetens lys? Jeg vender tilbake til spørsmålene under 2nd
Generation-synsvinkelen.

3. Synspunkter på et «2nd Generation» offentlighetsprinsipp

3.1 Opplegget

Jeg konsentrerer meg om noen hovedtrekk, detalj ene lar jeg ligge.
Reformbehovene settes i fokus, ikke alle de gode sider som dagens offentlig-
hetslovgivning tross alt har. Tre hovedutfordringer er: Trengs det forenklinger
(3.2)? Er lovstrukturen gal (3.3)? Gir gode regler på papiret god virkelighet (3.4)?
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3.2 Forenklingsmuligheter?

Loven er skrevet av og for jurister, mens den skal settes ut i livet av tjenestemenn
som ikke er eksperter på lov og rett; derfor går viktige distinksjoner tapt, blir det
hevdet. Det kan være noe i det, skjønt hovedproblemet ligger etter mitt syn på en
annen kant, nemlig at lovstrukturen er uheldig (jfr 3.3) og at gode regler ikke
garanter god offentlighet (jfr 3.4). Likevel er det opplagt ting som kan rettes på
ved å forenkle lovsystemet. For eksempel er det ikke vellykket når den norske
hovedregelen om tidspunktet for offentlighet er bakt inn i en regel som for uinn-
vidde ser ut til å dreie seg om selve dokumentbegrepet.14 Forskjellen på å utsette
offentlighet (no § 4) og å unnta fra offentlighet (no §§ 5, 5 a og 6) kunne også ha
vært gjort tydeligere. Mange vil dessuten mene at en overskrift som «Unntak fra
offentlighet» er misvisende når poenget bare er at dokumenter kan unntas, ikke
at de må det (no §§ 5 og 6). Det hjelper at det står «kan unntas» i selve bestem-
melsene, men i en lov som offentlighetsloven burde det kanskje ha vært brukt
mer folkelige vendinger, som at «Det går an å unnta» dokumentet. Med dette
ville forskjellen fra taushetspliktbelagte opplysninger, som skal unntas, ha kom-
met tydeligere fram. Det hadde heller ikke vært av veien om regelen om et organs
interne dokumenter (no § 5 første ledd) hadde vært formulert slik at en så klart
og tydelig at denne delen av bestemmelsen bare gjelder arbeidsdokumentene til
det organet som treffer realitetsbeslutningen.15

I tillegg til slike tekniske forbedringer vil mange av de grunnleggende forhol-
dene som jeg nå går over til å behandle, være med på å forenkle loven.

3.3 Lovstrukturen

Flere ting ved lovstrukturen er etter mitt syn uheldig. Jeg tar opp sju forhold.

3.30 «Ytre» eller «indre» kjennetegn for hva som skal være offentlig

Et første spørsmål er om offentlighet eller ikke-offentlighet bør stå og falle med
de underliggende vurderingene av hvilken skade eller nytte som offentlighet gjør,
istedenfor å bero på ytre kjennetegn, som hvorvidt et dokument er internt, kom-
mer fra en sakkyndig eller lignende.16 I utgangspunktet har jeg sans for å angi

14 Se overskriften til no § 3 og måten å bygge opp denne paragrafen på.
15 Do § 7 er neppe vesentlig bedre enn no § 5a, for er et dokument «til eget brug» (stk 1) dersom det
i etterhånd blir sendt til andre, skjønt det primært ble utformet for å tjene organets egen saksforbere-
delse? Og hvor klokt er det dessuten å bruke betegnelsen «internt dokument» om dokumenter som
utveksles mellom ulike organer innen en etat (stk 2) eller innen en kommune (stk 3)? Se Nørgaard og
Garde: Forvaltningsret • Saksbehandling, Århus 1995 s. 204, Frøbert: Offentlighedsprinciper i lov-
givning, administrasjon og retspleje, København 1994 s. 212-220 og Basse og Jørgensen: Åbenhed i
forvaltningen, København 1986 s. 106-113. I Sverige får ikke spørsmålet om organets arbeidsdoku-
menter samme betydning som i Danmark og Norge, siden arbeidsdokumentene blir offentlige når
disse blir arkivert (TF 2:9 jfr 2:7).
16 I praksis blir det et spørsmål om hvordan unntaksreglene bør være utformet. Hovedregelen om
offentlighet bør av prinsipielle grunner ikke avhenge av om den som ønsker innsyn klarer å overbe-
vise forvaltningen om at han eller hun trenger innsyn.
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arten av interesser som kan begrunne unntak, slik TF 2:2 gjør.17 Med det kommer
de materielle interessene i førersetet, mens hovedsaken i Danmark og Norge sna-
rere blir hvem som kommer med opplysningen - organet selv, et underordnet
organ, en sakkyndig eller andre.18 Uansett om Danmark og Norge velger å følge
Sveriges eksempel eller ikke, kan en spørre om unntakshjemlene bør forankres
mer direkte i underliggende behov- og nyttevurderinger enn tilfellet er i dag. Jeg
mener ikke det, for det finnes andre og bedre mater å få de underliggende behov-
og skadevurderingene i sentrum for rettshåndhevelsen. Én ting er å presentere
interessene som kan begrunne unntak så översiktlig som TF 2:2 gjør, noe annet
er om forvaltningen skal kunne seg nøye seg med å vurdere offentlighet ut fra
generelle vendinger som «hensynet til det offentliges finanser» eller «hensynet
til myndighetenes personalpolitikk». Det blir for løst og vagt.19

En kan spørre: Er det bedre å knytte unntaksvurderingen til hvor en opplysning stammer
fra enn til vurdering av nytten og skaden som offentlighet gjør? Mitt svar er: Ingen av
delene er heldig. Alternativet til dagens lovteknikk er verken regler som lar alt avhenge av
hvordan forvaltningen vurderer nytte- og skadevirkningene eller en lovstil som lar offent-
lighetsspørsmålet bero på om en opplysning kommer fra samme organ eller fra et annet
organ, fra sideordnet, overordnet eller underordnet organ eller lignende. Alternativet er en
kasuistisk lovstil som spesifiserer konkret hvilke opp lysninger som ikke er offentlige.

Et spørsmål i en annen gate er hvilket gjennomslag skadevurderinger skal ha i
forhold til nytten av innsyn. Antas det først å være skadevirkninger med offent-
lighet, ja, da vil dokumenter lett bli unntatt etter dagens regler. Skade-
vurderingene fører ikke automatisk til at dokumenter skal unntas i Danmark eller
Norge (se no § 2 tredje ledd og do § 4), for vi har tre typer av dokumenter - de
som skal være tilgjengelige, de som kan gjøres tilgjengelige (3.31) og de som
ikke må gjøres kjent, Sverige har to typer av «handlinger» - de offentlige og de
hemmelige.20 Lovverket legger imidlertid ikke opp til noen avveining av skadene
mot behovet for innsyn.21 Er det en heldig ordning? Bør unntak kunne skje hvis

17 En annen sak er om formålsavgrensningen trenger å stå i en grunnlov - for å begrense lovgiverens
kompetanse - eller om det rekker at loven starter med å avgrense kretsen av hensyn som beg runner
unntak. Jeg kommer til det i 3.4.
18 Forskjellen er likevel ikke all verden. På den ene siden reflekteres materielle interesser nokså tyde-
lig i no § 6 og i do §§ 12-13, på den annen side er interessekatalogen i den svenske TF supplert med
unntaksregler i SL som minner mye om de danske og norske unntaksreglene.
19 Enkelte av dagens unntaksregler tenderer i den retningen. Blant annet gjør no § 6 nr 2 bokstav b
det. I praksis blir konsekvensen lett at så å si alt som dreier seg om personalforvaltningen blir unntatt
fra offentlighet. De kvalifiserende kriteriene tas ikke alltid høy tidelig, nemlig at unntak må være
påkrevd for å få en forsvarlig personalpolitikk.
20 Se om de tre sonene, Frihagen: Offentlighetsloven bind I, Oslo 1994 s. 209-224, Vogter: Offent-
lighedsloven, København 1992 s. 23-24 og 87-91, Nørgaard og Garde op. eit. s. 212-213, Frøbert
op.cit. s. 189-190.
21 Dette er mindre synlig i Sverige enn i Danmark og Norge, men etter det jeg kan forstå blir i virke-
ligheten resonnementet det samme i Sverige; skadevurderingene er viktigere enn nyttevurderingene
(Bohlin op.cit. s. 117).
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viktige mothensyn oppveier unntaksbehovet?22 Hvorfor ikke skjelne mellom vik-
tige policyspørsmål, hvor innsyn virkelig trengs, og trivielle enkeltsaker, som nok
kan være pikante og ha stor sprengkraft i mediene av den grunn, men hvor inn-
syn mer går på å stille folks nyskjerrighet enn på å fremme demokrati og retts-
statsideer?

Enda et spørsmål er hvilken rekkefølge det bør være mellom å vurdere nytte
og skade og å vurdere hjemmelen for unntak. Må fordelene og betenkelighetene
ved innsyn bedømmes før forvaltningen vurderer om det går an å gjøre unntak?
Er det helt enkelt for sent å vurdere betenkelighetene ved offentlighet når for-
valtningen først har kommet til at det går an å gjøre unntak? Justisdepartementet
i Norge er inne på det.23 Jeg deler synet, for slik loven fungerer i dag, far mer-
offentlighet snarere karakter av å være appendix til hovedvurderingen enn selve
startstedet for resonnementet.

En annen sak er at loven må bruke tydelig tale for at forvaltningen skal følge den anviste
rekkefølgen. For eksempel kan det stå: «Ut fra interessene som er angitt ovenfor24 skal for-
valtningen vurdere om det er grunn til å gjøre unntak fra offentlighet. Kommer organet til
at det er behov for unntak, må organet ta stilling til om det finnes hjemmel for unntak
i §§ p... nedenfor.»

3.31 Trenger vi egentlig regler om meroffentlighet?

En sak for seg er om det trengs regler om meroffentlighet. Er skillet mellom krav
på offentlighet og meroffentlighet overflødig? Holder det med to soner, slik som
i Sverige, eller er det behov for tre soner, med opplysningsplikt, taushetsrett og
taushetsplikt, slik som i Danmark og Norge? Spørsmålet er vanskelig, og jeg er i
tvil om svaret. I prinsippet er regler om meroffentlighet en god tanke, blant annet
fordi regler om rett, men ikke plikt, til å unnta fra offentlighet myker opp skillet
mellom en offentlig og en hemmelig sektor. Meroffentlighetsregler i Danmark og
Norge ville ha fungert utmerket om prinsippet bare hadde fått de konsekvenser
som lovgiveren förutsa, og om forvaltningen i hvert enkelt tilfelle lojalt hadde
vurdert om det er grunn til å unndra en opplysning som kan unntas. Men om sys-
temet er velment, er det ikke dermed sagt at det er uten betenkeligheter. Noen vil
mene at det er kompliserende (3.2). Seiv legger jeg større vekt på at meroffent-
lighetshensynet kan bli et slags systemalibi for å ta med flere opplysninger på
unntakslisten enn lovgiveren ellers ville ha gjort («Det er jo ikke så farlig, for
meroffentlighet kan praktiseres»). I verste fall kan systemet bli skalkeskjul for
streng unntakspraksis, for «en kan jo alltid praktisere meroffentlighet dersom en
skulle få en sak som tilsier det». Forutsatt at meroffentlighetsprinsippet fungerer
så som så i praksis, fører prinsippet til at flere opplysninger blir unndratt innsyn

22 Jamfør modellen i den norske forvaltningsloven § 19 tredje ledd.
23 Se St.meld. nr 32 (1997-98) s. 90.
24 Jeg tenker her på en tilsvarende interessekatalog som i TF 2:2.
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enn om en hadde hatt det svenske systemet med bare offentlige eller hemmelige
dokumenter.

Især når unntaksretten knyttes til dokumenter, ikke til opplysninger, undermineres hurtig
meroffentlighetsprinsippet, for det er lettere å komme til at «vi unntar dokumentet for sik-
kerhets skyld» enn til at «det er nok ikke noe i dokumentet som trenger å unntas».

Hvordan en stiller seg til mellomsonen, beror i stor grad på hvor omfattende
lovens unntaksliste er. Saneres unntaksreglene kraftig, reduseres behovet for en
mellomsone tilsvarende. Da vet jeg sannelig ikke hva en bør velge - det danske
og norske eller det svenske systemet. Uten en kraftig sanering holder jeg på sy-
stemet med meroffentlighet.

3.32 Sak, dokument og opplysning

Neste spørsmål er hvor heldig det er å ha regler både om opplysninger (no § 5 a),
om dokumenter (no §§ 2, 3, 5 og 6 første ledd) og om saker (no § 6 annet ledd).
Noen og hver kan gå surr i dette systemet. Lovgiverens tanke er i og for seg god.
Den er at skillet mellom sak, dokument og opplysning trengs for at reglene skal
treffe 100 %. Likevel drives detaljeringsgraden og millimeterrettferdigheten for
langt. Et komplekst lovssystem kan innby til misforståelser og feiltolkinger som
gjør treffsikkerheten mindre enn om loven hadde vært grovere tilskåret.

Aller mest uheldig er det at saker kan unntas. I Sverige nøyer en seg med å
unnta dokumenter eller opplysninger.25 Visse saker kan unntas etter dansk rett,
men bare avgrensede sakstyper.26 Dansk rett har ingen parallell til den vide og
pragmatisk bestemte unntaksregelen i no § 6 annet ledd.

3.33 Bør innhold eller tilblivelsesmåte være utslagsgivende?

En hovedsvakhet ved eksisterende offentlighetslovgivning er at for mange av
unntaksreglene knytter seg til måten å skaffe et dokument eller en opplysning til
veie på istedenfor til innholdet av dokumentet eller opplysningen. Når tilblivel-
sesmåten ikke bør være avgj ørende, er det ikke bare fordi dokumentbegrepet er
uegnet, ja, foreldet (3.34 og 4 nedenfor), det er først og fremst fordi søkelyset set-
tes galt sted. Hva en opplysning går ut på eller hva som står i dokumentet, sier i
regelen mer om opplysningen eller dokumentet bør være offentlig enn om opp-
lysningen eller dokumentet kom til på den ene eller armen måte.

Rettshåndheverne får i tillegg feil assosiasjoner når grensen må trekkes etter
kriterier for hva som er et «organ», hvem som er «underordnet», hva som er
«intern» saksforberedelse og lignende. Tankene blir presset inn i organisatoriske

25 TF 2-3, 2:11 og SL 3 § og 2.-10. kap.
26 Do § 2 (Nørgaard og Garde op.cit. s. 207-208, Frøbert op.cit. s. 206-221, Basse og Jørgensen
op.cit. s. 82-201).
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baner istedenfor i de retningene som punkt 2 dreide seg om, nemlig om formålet
og betenkelighetene med offentlighet.

Av disse grunner bør offentlighetsspørsmålet i utgangspunktet bero på inn-
hold, ikke på tilblivelsesmåte.

Unntak kan tenkes når det er nøvendig å beskytte samarbeidsforhold uansett
hva som kommuniseres. En rekke regler tar i dag sikte på å skape og vedlikehol-
de slike fortrolighetssfærer. Det gjelder ikke bare samarbeid innad i forvaltning-
en, dvs innen et organ eller mellom samarbeidende forvaltningsorganer (no § 5,
do § 7-8, TF 2:7-2:9). Også regiene om forholdet til fremmede makter, reglene
for å unngå budsjettlekkasjer, hensynet til effektiv personalforvaltning og forhol-
det til politi og påtalemyndighet er i virkeligheten gitt for å sikre fortrolighets-
sfærer (no § 6 nr 1, § 6 nr 4, § 6 nr 5, do § 13, SL 2.-6. kap.). Enda fortrolig-
hetshensynet er viktig, er det nødvendig å diskutere hvor langt fortrolighetshen-
synet tilsier unntak fra offentlighet. Gis det unødige konsesjoner til tanken om at
visse organer må få samarbeide i ro og fred, fri for innsyn? Det første som må
gjøres for å svare på det, er å rydde tanken. Vi må nemlig holde unna alle opp-
lysningene som kan unntas allerede på grunn av sitt innhold. Regler om unntak
pga samarbeidsforhold får først selvstendig betydning når det kommuniseres
opplysninger som ikke etter sitt innhold må holdes hemmelig. Jeg skjønner at
visse opplysninger bør kunne unntas uavhengig av hva opplysningene går ut på.
For eksempel opplysninger fra prester, psykiatere eller psykologen Yrkesgrupper
som disse fungerer som viktige pustehull i samfunnet. De må derfor nyte godt av
strenge regler om taushetsplikt, så folk vet at det de sier til en prest, psykiater
eller psykolog, blir der, og ikke kommer videre. Eller for å si det annerledes:
Selve samarbeidsforholdet mellom disse gruppene og myndighetene er så viktig
å hegne om at det bør spille liten rolle om det i det enkelte tilfelle kommuniseres
kurante opplysninger eller sensitive opplysninger. Men hvor langt skal forestil-
lingen strekkes? Hvem trenger et forvaltningsorgan virkelig å være fortrolige
med, hva trengs det fortrolighet om, og hvor lenge trengs det fortrolighet? Er det
gitt at seiv det tette forholdet mellom Regjering og departementer gjør det nød-
vendig med en fortrolighetssfære i ett og alt? Må over- og underordnete forvalt-
ningsorganer kunne samarbeide om alt mulig uten at allmennheten får mulighe-
ten til innsyn i noe som helst? Etter mitt syn henfaller vi da til angstbiterske hold-
ninger som går ut på at uenighet aldri må fram. Vi får nærmest den samme
gjennomgangsmelodien som i den britiske «Yes, Minister»-serien. Kanskje bør
forvaltningen ikke engang kunne hente råd fra enhver sakkyndig uten at noenting
kommer allmennheten for øre eller øye. Tenk på store utbyggingssaker, som eta-
blering av gasskraftverk, Øresundforbindelsen, avvikling av svensk atomkraft og
mer til. Vil vi at konsulenter skal kunne uttale seg om saker som disse uten at det
blir tilgj engelig for allmennheten? Er det ikke i virkeligheten opp lysningenes inn-
hold som gjør at vi uvilkårlig sier ja til å trekke slør rundt deler av kommunika-
sj onsprosessene?
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Tenker vi etter, kan det være at deler av dagens unntak i grunnen ikke rekker
lenger enn til å utskyte tidspunktet for offentlighet. Etter at en anbudsrunde er
over eller etter at andre saker er avgjort, er behovet for unntak langt mer beskje-
dent. I Sverige har man innsett dette, og bare gitt rett til å utskyte tidspunktet for
innsyn. Når «minnesanteckningen) blir arkivert - og det skal de normalt - blir de
del av den «allmänna handlingen» - TF 2:9 jfr 2:7.

På alle punkter trengs det gjennomgang av om fortrolighetssfærene er gjort
unødig vide.

3.34 Bør unntakshjemlene gjelde opplysning framfor dokument?

Spørsmålet er om vi ikke bør ta enda et skritt og knytte unntaksretten så å si ute-
lukkende til den enkelte opplysning istedenfor til dokumentet (eller til «hand-
lingen») som helhet.

Spørsmålet henger delvis sammen med hvor vanskelig det er blitt å håndtere
dokumentbegrepet. To ting må atskilles her. Det ene er om dokumentbegrepet bør
være papirbestemt eller et mediumnøytralt begrep. Sverige har alt fått et nøytralt
begrep, jfr definisjonen av «handling» i TF 2:3. Noe annet er om mediet eller
informasjonsinnholdet skal danne grunnlag for unntaksreglene. På dette punktet
står Sverige omtrent i samme stilling som Danmark og Norge; unntaksreglene
knytter i stor grad an til «handlingen», ikke til «uppgiften».27 Spørsmålet er der-
for om det også i Sverige er behov for å erstatte hele «handling»-begrepet med et
«uppgift»-begrep.

Etter det jeg skrev om innholdskriterier versus tilblivelseskriterier, overrasker
det neppe noen at jeg mener at unntak bør knyttes til den enkelte opplysning iste-
denfor til dokumentet sett under ert. Allerede praktiske grunner tilsier det. Så
mange opplysninger som finnes i et dokument, blir det ikke lett å snakke om et
dokumentinnhold uten å «kappe en hæl her og en tå der». I tillegg kommer de
prinsipielle betenkelighetene. Disse er hovedgrunnen til at jeg vil vekk fra dagens
måte å beskrive unntakshjemlene på, for de gir foranledning til å unnta langt flere
opplysninger enn det er grunn til. Hvorfor skal en kunne unnta mer enn den opp-
lysningen som det gjelder å beskytte? I virkeligheten oppmuntrer regler om
dokumentoffentlighet til overflatiskhet og til å unnta opplysninger som godt
kunne ha vært tilgjengelige. Vurderingene tas under ett («Det står sikkert noe der
som ikke bør offentliggjøres»), og resultatet blir lett at innsyn nektes i hele doku-
mentet. Rettes oppmerksomheten i stedet mot den enkelte opplysning, minskes
risikoen for slike «for sikkerhets skyld»-vurderinger. Interessen blir sentrert
rundt akkurat den opplysningen som det kan være grunn til å hemligholde.

Men er det ikke upraktisk å måtte skille mellom ulike deler av et dokument,
vil noen kanskje spørre. Tildigere var det tilfelle. Men selv da innså lovgiveren

27 Reglene i TF om kommunikasjon mellom organer gjelder hele «handlingen», mens unntaksreglene
i SL derimot dreier seg om den enkelte «uppgift».
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nødvendigheten av å gå nyansert til verks for ikke å utvanne innsynsretten.
Jamfør do § 11, som gjør faktiske opplysninger tilgjengelige for allmennheten,
og i samme retning den norske forvaltningsloven § 18 tredje ledd om partsof-
fentlighet, for ikke å snakke om bestemmelsen i § 19, som bare gir rett til å unnta
«de opplysninger i et dokument» som inneholder noe om rikets sikkerhet, helse-
forhold etc. I våre dager har argumentet om at det er praktisk å vurdere doku-
mentet under ett tapt mye av sin betydning fordi selve dokumentbegrepet er i ferd
med å gå i oppløsning. Opplysninger i et dokument lar seg skille fra hverandre,
og enda lettere blir det når så å si all informasjon kommer til å foreligge i digital
form. Nærmere om det i punkt 4.

3.35 Synet på opplysninger om privatlivets fred eller forretningshemmeligheter

De fleste opplysninger som bør unntas på grunn av sitt innhold vil i praksis enten
dreie seg om personlige forhold eller om næringsopplysninger som må hemme-
ligholdes av konkurransemessige grunner. Hvordan skal slike opplysninger hånd-
teres? Det er naturlig å tenke som så: Opplysningene må ikke gis ut, for de er
gjenstand for taushetsplikt. Det stemmer, men svaret er likevel for enkelt. I en tid
hvor presset for å få utnyttet personopplysninger til mange forskjellige formål er
stort og ventelig blir større, er det desto viktigere å se seg om etter nye måter å ta
vare på privatlivets fred og ønsket om å holde forretningshemmligheter for seg
selv. Jeg holder meg foreløpig til situasjonen når myndighetene företar vurde-
ringen, som i dag. Under 4 utfordrer jeg denne tankemodellen.

En ting som slår meg, er at dagens offentlighetslovgivning ikke inneholder
regler som forplikter forvaltningen til å vurdere om personen eller foretaket kan
anonymiseres eller om opplysningen kan utleveres med samtykke, slik at taus-
hetsplikten faller bort (fvl § 13 a nr 1 i Norge). En regel om rett til å utlevere opp-
lysningene finnes, men den står i en annen lov, og det er ikke gitt at myndigheter
overveier mulighetene. De ser at opplysningen er belagt med taushetsplikt, og
unntar den derfor rutinemessig. Seiv om de tenker på mulighetene, er det ikke
sikkert at de tar seg bryet og umaken med å gå gjennom og anonymisere opplys-
ningen eller spørre om samtykke fra rette vedkommende. Begge deler hindrer
innsyn i større grad enn behovet tilsier. Trenger vi regler som forplikter forvalt-
ningen til å vurdere den slags innsynsalternativer?

Den lovtekniske løsningen som vi har valgt i Norge, med regler om taushetsplikt i én lov
og forbudet mot offentlighet i en annen lov, er for øvrig neppe den beste. Uinnvidde som
støter på begrepet taushetsplikt i no § 5 a, kan lett fa inntrykk av at alle personopplys-
ninger og næringsopplysninger må unntas («De må da være undergitt taushetsplikt»).
Framfor å knytte offentlighetsvurderingen til det overflødige mellomleddet i no § 5 a, til
forekomsten av taushetsplikt, kan det være bedre å gå rett på sak, nemlig på personvernet
eller på forretningsvernet, slik SL og do § 12 gjør. Om ikke annet, så for å forhindre mis-
forståelser og sammenblanding av taushetsrett med taushetsplikt.
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3.36 Offentlighets lovens område

Mitt siste lovstrukturanliggende er av et annet slag. Det har med lovens rekke-
vidde å gjøre. Bør offentlige selskaper falle helt og holdent utenfor loven når de
driver virksomhet i moderne organisasjonsformer? Og er løsningen ikke engang
diskutabel når vi tenker på private bedrifter og organisasjoner?

I dag tas det nærmest for gitt at så snart aksjeselskapsformen brukes, eller så snart et fore-
tak blir organisert som stiftelse eller såkalt statsforetak, skal bedriften falle utenfor offent-
lighetsloven. Løsningen følger av enkelte særlover.28 Men bortsett fra disse tilfellene er
jeg skeptisk til tolkingsmåten. Etter mitt syn må en ta for seg omorgansieringsbeslutning-
en og spørre hvorfor bedriften ble organisert som aksjeselskap eller som stiftelse. Det kan
være mange grunner til det. Disse kan ha med helt andre forhold å gjøre enn med et ønske
om å komme unna offentlighetsloven eller andre forvaltningsrettslige grunnprinsipper.

En mellomløsning kan være at deler av et selskaps virksomhet underkastes
offentlighetsloven - typisk den delen som dreier seg om samfunnsmessige gjøre-
mål - mens andre deler av selskapets virksomhet faller utenfor loven - typisk den
konkurranseutsatte delen. Det ville gi en funksjonell avgrensning framfor en
institusjonell avgrensning.

En annen variant er å la selskapet være underkastet loven så lenge det befinner
seg på prosjekteringsstadiet eller i en prøvefase hvor viktige samfunnsmessige
policy valg blir gjort, mens når foretaket kommer i regulær drift, stilles det på lik
linje med private bedrifter. Om man vil, framskutt offentlighet - istedenfor
utskutt offentlighet, som vi er fortrolige med.29

Føres tanken enda videre, kan vi spørre om offentlighetsprinsippet i ett og alt
bør være reservert offentlig virksomhet.30 Er det gitt at private firmaer som står
for grunnleggende beslutninger i samfunnet, nødvendigvis må være unndratt inn-
blikk i enhver henseende? Hvorfor skal åpenhet innskrenkes til det offentlige når
premisser og roller i samfunnet endres i den retningen jeg beskrev i punkt 2?
Samfunnets behov for å kunne kontrollere makthavere tilsier egentlig en annen
løsning. Spørsmålet har både en praktisk og en prinsipiell side. Den praktiske
problemstillingen er om innsyn bør kunne kreves hos private rettssubjekter så
sant opplysningen finnes hos myndighetene, og kan kreves der? For mange er det
greiere å vende seg til sitt fagforbund eller til sin interesseorganisasjon - ja , for
den saks skyld til sin bank eller til sitt forsikringsselskap - framfor å vende seg
til myndighetene. Tersklene som mange ennå opplever når det gjelder å kontakte

28 Se statsforetakloven i Norge av 30. august 1991 nr. 71 § 4. Et annet eksempel er lov om Statens
nærings- og distriktsutviklingsfond av 3. juli 1992 nr. 97 § 6.
29 En slik policyløsning ble valgt for Gardermobanen AS, uten at rettskrav oppsto av den grunn. Se
Frihagen op.eit. s. 84.
30 Se om den flytende grensen mellom offentlig rett og privatrett, Boe: Innføring i juss, 1996
s. 336-338 og om problemstillingen forvaltningsrettslige prinsipper anvendt på private foretak, Boe i
Samfunn, rett og rettferdighet, Festsskrift til Eckhoff s. 180-182.
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«øvrigheten» bør ikke undervurderes. Den prinsipielle siden av saken er om deler
av prinsippet om offentlighet også bør gjelde private makthavere.31 Bør et privat
firma være helt unndratt fra innsyn hvis det engasjeres av myndighetene til å
foreta undersøkelser om utbygging av storflyplass eller gasskraftverk, företar
utredningen, men kommer til at resultatet ikke vil falle i god jord og derfor leg-
ger det i skuffen? Er det ikke nettopp slike opplysninger som allmennheten treng-
er innsyn i for å få nødvendige «checks and balances» i forhold til informasjonen
som myndighetene slipper ut om slike gigantprosjekter?

Ragnemalm redegjør for noen JO-uttalelser i Sverige som konkluderer med at prinsippet
ikke gjelder.32 Akkurat det er ikke overraskende. Spørsmålet er om rettstilstanden fortsatt
bør være slik. I Sverige ble det i 1980-årene fremmet forslag om å la deler av offentlig-
hetsprinsippet gjelde offentlige næringsbedrifter uten at det ble noe av tanken, etter det jeg
vet.331 Danmark åpner loven for en forsiktig anvendelse i privat sektor, nemlig for elverk
o 1 (do § 1 annet og tredje stykke).34

3.4 God regel / god virkelighet

Hovedproblemet med offentlighetsloven i Norge er etter det jeg kan se ikke om
lovens regler går for kort eller for langt. Det er at lovens regler håndheves urik-
tig. Feil hører til dagens orden. Regler om rett til å unnta dokumenter brukes til
å unnta saker, dokumenter unntas ut fra regler om rett til å unnta opplysninger,
mens interne dokumenter defineres som alt som organet trenger til å forberede
vedtak, og mer til.35 Forenklingene og strukturendringene som jeg har slått til lyd
for, vil nok hjelpe en del. Men håndhevelsesproblemet stikker dypere. Jeg min-
nes Eckhoff s hjertesukk om at når noe er galt, tror mange at det bare er om å
gjøre å forandre loven. Som om loven virket av seg selv! Hvor lenge skal vi fort-
sette å innbille oss at bare reglene blir lette å forstå, og bare kunnskapen om loven
blir god nok, blir reglene fulgt? Er ikke sakens kjerne at offentlighetsloven byg-
ger på en ideologi som støter an mot inngrodde forestillinger i forvaltningen?
Mange i forvaltningen opplever en kulturkollisjon mellom lojalitet overfor lovgi-
ver og manglende vilje til å praktisere åpenhet og gjennomsiktighet om det de
driver med. Langt på vei vil jeg si at offentlighetsloven «virker i en fientlig

31,No § 11 åpner for så vidt for det. Nærmere om det, Frihagen op.eit. s. 79 og 91-100 og Frihagen:
Offentlighetsloven bind II, Oslo 1994 s. 306-308.
32, Ragnemalm: JO om offentlighetsprincipen, Stockholm 1992 s. 24-41, især s. 35-41.
33, SOU 1983: 61 a. 109-135, se især s. 113-114, som gir en forsiktig åpning mot offentlig foretak
som driver virksomhet «på privatrettslig grunnlag».
34, Vogter op.eit. s. 53-54, Frøbert op.eit. s. 176-180, Basse og Jørgensen op.eit. s. 31-38.
35, Jfr blant annet Dokument nr. 4:1 (1997-98), der den norske Sivilombudsmannen gjengir en stikk-
prøve som viser hvordan selv et organ som Justisdepartementet stadig bryter offentlighetsloven. Se
også Bernt: Revisjon av Offentlighetsloven - Å marsjere troppene til toppen av åsen for så å marsjere
dem ned igjen?, Bergen 1998. Se videre den såkalte St.meld. nr 0 (1997-98), som er det norske par-
tiet Venstres erfaringer med loven og tanker om lovreformer, samt Sejersted, kronikk i Aftenposten
1. juli 1998.
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atmosfære». Det må få konsekvenser for typen av tiltak som bør settes i verk for
å få «liv i loven».

På mange mater forstår jeg tjenestemennene. De reagerer på at mediene bare er interessert
i feil, tabber, skandaler og personfiksering, mens mediene sjelden bryr seg om å gi saklig
informasjon om det som skjer på organets forvaltningsområde. Jeg har selv opplevd situa-
sjonen. Da er det ikke lett å huske på at ytringsfrihet er en umistelig verdi uansett om den
får en form vi misliker. Ikke desto mindre må vi lære oss til å leve med at det verken er
politikere, byråkrater, forskere eller næringslivstopper som setter dagsorden for mediene.
Mediene gjør det seiv - på godt og på ondt. Alle og enhver kan gjøre sitt for å høyne medie-
nivåkvaliteten, men det nytter ikke å sabotere eller underminere offentlighetsprinsippet av
den grunn.

Ville det ha hjulpet om offentlighetsprinsippet hadde blitt grunnlovfestet, som i
Sverige? Ville det ha skapt bedre klima for å forstå verdien av åpenhet og
gjennomsiktighet? Jeg tror ikke det, for det er ikke lovgiverne som er bremse-
klossen. Like fullt skjer det noe med holdningene våre når en verdi grunnlovfes-
tes. Verdien opphøyes, den får en signalverdi, som kanskje kan gjøre forvalt-
ningen mer ydmyk. På den annen side reagerer jeg litt på at akkurat offentlig-
hetsprinsippet skal grunnlovfestes. I land som Danmark, som har en moderne
grunnlov, kan det ha noe for seg å gå til det skrittet. Situasjonen ligger annerle-
des an i Norge. Så ufullstendig som vår grunnlov er, med så mange og store hull,
kan det spørres om det er riktig å opphøye offentlighetsprinsippet til grunnlovs
rang når ikke engang organisasjonsfriheten eller «the right to privacy» er sikret
konstitusjonelt vern. Er det verdt prisen når det i det store og hele spiller liten
rolle hvilket rettsnivå prinsippet befinner seg på?

Jeg tror mer på institusjonelle endringer som gjør det vanskeligere å uthule
loven. I en annen sammenheng har jeg sagt det slik: Bruk moderne informa-
sjonsteknologi til å støtte opp under loven, slik at rettsregler og teknologiske ram-
mebetingelser får gå hånd i hånd.36 Med litt oppfinnsomhet kan en nytte det jeg
har kalt «pling juss», nemlig programvare som gjør at hver gang et spørsmål om
offentlighet dukker opp, får saksbehandleren et «pling» på skjermen: «Pling! Er
du sikker på at du har hjemmel for å unnta hele saken?» «Pling! Har du vurdert
å utsette tidspunktet for offentlighet framfor å unndra innsyn helt?»371 tillegg må
vi få regler om hvordan informasjonssysterner rettslig sett skal innrettes.
Nærmere om det i punkt 4. Et første skritt i denne retningen er bestemmelsene i
TF 2:3 og SL 15. kap. om hvordan informasjonssy stemer må innrettes for å gi
elektronisk tilgang og en viss plikt til å stille sammen opplysninger som er lagret
i ulike databaser, men som kan matches uten å lage ny programvare.38

Den slags systemtiltak kan skjerpe myndighetenes sans for rett lovforståelse

'" NOU 1993: 17 Pseudonyme helseregistre s. 136-138.
37 Se Boe: Innføring i juss bind 2 s. 788.
X8 Se Bohlin op.cit. s. 29-30, Holmberg og Ryman op.cit. s. 15 og 17.
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og korrekt lovanvendelse, men tiltakene må følges opp med regler om sanksjoner
ved overtredelse. Vi kan ikke lenger bare lite på den gode vilje og det rette sin-
nelag. Jeg tar ikke til orde for straff, for det går lett inflasjon i straffetrussel når
snart den ene, snart den annen lov avsluttes med en paragraf «Ved brudd på
loven, straffes lovovertrederen med bot eller fengsel». Derimot trengs det andre
sanksjoner. Bør vi overveie disiplinærsanksjoner som skal gis ved grove brudd på
offentlighetsloven, uansett subjektive unnskyldningsgrunner? Bør organet - og
tjenestemannen - også være erstatningsansvarlig ved slike grove lovbrudd? Og
hva med automatiske budsjettfølger hvis organet knipes i gjentatte brudd på
loven?

4. Synspunkter på et «3rd Generation» offentlighetsprinsipp

4.1 Forutsetninger for et brukerstyrt offentlighetsprinsipp

I dette avslutningskapitlet ser jeg lengre framover.39 Jeg tenker meg fram til en tid
hvor all kommunikasjon skjer i elektronisk form, med digitaliserte nettverk og
teletjenester, og hvor synspunkter utveksles gjennom www eller @ og dot iste-
denfor til postboks ditt og dart. Journalene inneholder pekere til databasene der
informasjonen blir lagret og ordnet i elektroniske mapper, som oppdateres, bear-
beides og er søkbare fra brukerstasjoner som PC-er, telefoner eller TV-apparater.

All informasjon legges rutinemessig i databasen, også opplysninger som skal
skjermes mot innsyn. Opplysningene legges enten i åpne filer, i filer som er til-
gj engelig først fra det og det tidspunkt eller i filer som inneholder porter eller
sperrer som først kan passeres på nærmere bestemte vilkår. Klassifikasjon av
opplysninger i den ene, annen eller tredje fil kontrolleres med «pling-juss»-
systemer som «nekter ordre» hvis offentlighetsloven misbrukes («Beklager, det
går ikke. Prøv igjen»).

Databasen kan nyttes direkte av brukeren uten å måtte bry en tjenestemann.
Basen er interaktiv, dvs den åpner for toveiskommunikasjon, men den inneholder
samtidig rullegardiner og aksesskoder («Kan ikke åpnes uten tillåtelse fra NN»).
For ikke all informasjon kan være tilgjengelig for alle og enhver.

4.2 Regler om systemdesign

I et slikt perspektiv blir ikke bare dokumentbegrepet vanskelig å håndtere, også
saksbegrepet blir det. Opplysninger kan ligge lagret mange ulike steder. Når det
trengs, hentes opplysningene fram, de koples, for så etter å ha gjort tjeneste å flyt-
te tilbake til sin database. Hvor er da «saken» hvor opplysningen er nyttet? Kan
vi lenger opprettholde et saksbegrep? Trenger vi noe saksbegrep i det hele tatt?

39 Synsmåtene i punkt 4 er inspirert av diskusjoner med Wiese Schartum og med den tyske juristen
Herbert Burkert. Se blant annet Burkert, i Kubicek, Dutton and Williams (eds.): The Social Shaping
ofinformation Superhighways, Frankfurt/New York 1997 s. 211-220 og Wiese Schartum op.cit.
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Blir ikke dette begepet like overflødig og antikvert som dokumentbegrepet?
Teknologien gjør videre at den enkelte opplysning kommer til å stå enda mer i
sentrum for oppmerksomheten enn i 2nd Generation-fasen. Om lovens regler
ikke alt er blitt knyttet til opplysninger istedenfor til dokumenter, kommer denne
utviklingen til å tvinge seg fram i en 3rd Generation offentlighetslov.

Vår forestillingsverden må i det hele tatt endres på mange vis. Kanskje aller
viktigst er at vi ikke lenger bare må tenke tilgjengelighet, vi må spørre hva prak-
tisk tilgang vil si. Og vi må klare å fri oss fra forestillingen om myndigheter som
er greie og slipper ut informasjon. I stedet må vi begynne å se på det offentliges
elektroniske arkiver som informasjonsbaser som blant annet er til for individenes
skyld, og som kan utnyttes av dem etter behag. Det betyr å rette søkelyset mot
hvilke skritt som må tas for å innrette databasene som verktøy for private retts-
subjekter.

Et stykke på vei viskes skillet ut mellom aktiv og passiv informasjon.
Forestiller vi oss elektroniske arkiver i søkbare «lag», kan ett område i databasen
dreie seg om aktiv informasjon, et annet oppretter søkbare nettsider, et tredje
område angir anonymisert informasjon, mens et fjerde område gir tilgang til opp-
lysninger etter samtykke, kanskje til og med pekere som bare angir maskinen,
ikke identiteten, til den som informasjonen gjelder!

En sak for seg blir hvor mye informasjon som trenger å legges i filer som skal
være fullstendig sperrete. Kan det økte behovet for å innhente, sende og motta
personopplysninger forenes med personvern gjennom utradisjonell systemde-
sign? Hvor langt kan en for eksempel komme med IT-baserte systemer for å ano-
nymisere eller pseudonymisere opplysninger på en måte som informasjonstekno-
logien gjør mulig?40 Eller for å ta et paradigmeskifte: Hvorfor skal egentlig myn-
dighetene avgjøre om en mer eller mindre sensitiv opplysning er offentlig? Kan
ikke individet eller bedriften gjøre det selv? Står vi foran et klimaskifte fra
dagens nordiske velferdstankegang, med myndigheter som passer på og tar hånd
om våre interesser, til en mer individualistisk, men også mindre paternalistisk og
umyndiggjørende ordning, der individene selv far ta vare på seg når det gjelder
offentlighet?41

Vender vi blikket mot det som jeg kalte fortrolighetssfærene, blir spørsmålet
om det finnes andre veier enn dagens for å beskytte fortrolige informasjonska-
naler. Finnes forhåndsdefinerte lister over fortrolige relasjoner, for eksempel med
EU eller GATT-sekretariatet eller med yrkesgrupper som ikke skal risikere at
opplysninger som de gir til myndighetene skal lekke derfra, kan opplysninger
legges i filer med porter som lar det være opp til rådslageren å ta stilling til om
filen skal kunne åpnes, eventuelt fra hvilket tidspunkt det skal skje. Rådslageren
kan til og med oppfordres til å komme med sitt syn på offentlighet når han gir sitt

40 Jfr NOU 1993: 17 s. 142-145 og 155-170.
41 Se i denne retningen endringene i nordisk lovgivning som følge av EU-direktivet om personvern,
for norsk retts del, NOU 1997: 19 Et bedre personvern.
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råd. Med mindre han sier «Beskyttes mot innsyn», legges opplysningen i en åpen
fil. Sier rådslageren «Beskyttes mot innsyn», sjekker et dataprogram om loven
gir anledning til å unnta opplysningen («Pling-juss»). I benektende fall legges
opplysningen i åpen fil.

En kan også tenke seg at begge parter må gi samtykke. Men hvor heldig er det at både den
som gir råd og den som far råd må si ja til å åpne porten? Er det grunn til å unndra en opp-
lysning bare fordi mottakeren går inn for det når ikke avsenderen mener det? Bør ikke
størstedelen av ansvaret legges på de som sender opplysninger til forvaltningen?

Det lar seg også gjøre å innrette informasjonssystemene slik at rettsinformasjon
blir søkbar sammen med samfunnsinformasjonen som individet etterspør.
Akkurat som når brukere får værmeldinger, børsmeldinger eller trafikkopplys-
ninger via sin PC, sin telefon eller sitt TV-apparat, kan brukere få tilgang til retts-
kildefaktorene som belyser offentlighetslovgivningen. Tilgangen kan omfatte alt
fra forarbeider, forskrifter, dommer og ombudsmannsuttalelser til forvaltningsor-
ganets egne tolkingsstandpunkter og presedenser om hvordan offentlighetslov-
givningen skal forstås.

I prinsippet kan tilgang også gis til rettsinformasjon om helt andre saker enn
offentlighetslovgivningen, altså en slags «Lovdata»-informasjon, for å bruke det
norske systemet for elektronisk rettsinformasjon som analogi.

Et virkelig omfattende brukerperspektiv får vi såfremt informasjonssystemet
inkluderer programmer som gjennom enkle, selvinstruerende kommandoer gir
tilgang til regneoperasjoner o.l. Databasen kan for eksempel åpne for kalkyler og
regneoperasjoner som gjør det mulig for folk å gå inn med spørre- og svarespråk
for å få vite «Hvilken skatt får jeg når formues- eller inntektsforholdene mine
endrer seg slik og slik?», «Hva blir pensjonen min om jeg går av nå?», «Hvilken
betydning har mine private livsforsikringer og private pensjonsordninger for sam-
ordning av pensjonen min?», osv. Det blir systemoffentlighet på brukernes pre-
misser.

Uansett om systemendringene blir så omfattende som disse eller om de blir
mindre dyptgripende, forutsetter nyskapningene en «redaktør», som tar ansvar
for å oppdatere databasen, og som kan saksøkes for feil hvis gal eller mangelfull
informasjon leder til tap eller skade for private rettssubjekter. Selvsagt vil ikke
alle informasjonssy sterner komme til å bli komplette, oppdaterte og holdbare,
men for å holde tritt med private informasjonsbaser som vil bli bygd opp på kom-
mersiell basis som supplement til eller i konkurranse med de offentlige informa-
sjonssy stemene, må myndigheten i større grad enn de har gjort til nå sørge for
kontinuerlig å oppdatere, rette og slette i informasjonsbasene.

Redaktøransvaret vil også gi oppfordring til å bruke tid og krefter på å bygge
«brannmurer» mot uautorisert inntrenging i sperrede filer, og sørge for sikrings-
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tiltak for å minimalisere risikoen for sabotasje, manipulasjon o 1. Systemene må
kvalitetssikres, og visse minstekrav må stilles til dem.

Alt sammen vil gjenspeile seg ikke bare i teknologien, men også i rettsreglene
på feltet. I 3rd Generation-perspektivet blir det nødvendig å flytte interessen fra
hvordan enkeltforespørsler om innsyn skal håndteres til hvordan informasjons-
systemet skal innrettes for å tilgodese såvel myndighetenes som rettssubjektenes
behov for å kunne nytte databasene til sine formål. Systeminnretningsregler blir
hovedpoenget. Objektet for rettsregler blir hvordan arkivsystemer skal innrettes,
vi får regler om forhåndklassifikasjon, regler om tilgang og om hvordan infor-
masjon skal være søkbar i ulike «lag» med sperrer og porter. Kort sagt: Vi må
tenke systemregler framfor bare å tenke på hvordan den enkelte anmodning skal
håndteres.42

4.3 Kan et brukerstyrt offentlighetsprinsipp «bringe myndigheter og retts-
subjekter nærmere hverandre»?

Jeg ser ikke bort fra at framveksten av et brukerstyrt informasjonssystem kan
bidra til å redusere tillitskløften mellom myndigheter og rettsundersåtter. Noen
vil stusse over dette. Kan virkelig teknologi bringe myndighetene nærmere men-
neskene? Kan teknologi skape den nærhet som er forutsetningen for tillit?
Selvfølgelig kan teknologi aldri erstatte menneskelig omtanke. Men sannelig kan
det være mye hygge i et elektronisk, interaktivt søke- og svaresystem også
(«Velkommen. Du får nå fire valgmuligheter. Velg tjeneste. Ha en god dag»)!

Iallfall er det liten grunn til å se med skepsis på utviklingen fram mot et
brukerstyrt offentlighetsprinsipp ut fra det vi kjenner som orwellianske eller hux-
leyske syn på teknologiens farer.

4.4 Blir offentlighetsprinsippet bare for «IT-freakere»?

Et viktigere spørsmål er om offentlighetsprinsippet kan komme til å skape nye
klasseskiller mellom de som behersker teknologien og alle andre, som faller uten-
for fordi de ikke har «computer litteracy». Blir offentlighetsprinsippet bare for
«IT-freakere»? Får vi et «manometerdemokrati», som gir IT-freakere innflytelse
som andre ikke får? Jeg skjønner de som er bekymret for at vi skal få et nytt A-
og B-lag. Men barnet skylles ut med badevannet dersom vi nekter å ta inn over
oss hvordan moderne teknologi kan få vitalisert grunnverdiene bak offentlighets-
prinsippet. Informasjonssystemene blir stadig lettere å forstå og mer og mer bru-
kervennlige. Hvem vil om noen år la seg avspise med at de må beherske
auto.exec.bat, config.sys eller annet uforståelig datamaskinspråk for å kunne
skaffe seg viten, og for å kunne gjøre sin innflytelse gjeldende i samfunnet? Når
sant skal sies, er forresten vi som ikke riktig henger med i Windows og Web, en

42 Jfr om systemtankegangen i forvaltningsretten, Boe: Innføring i juss bind 2 s. 366-377, 793-794
og 866-868.
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utdøende rase. Det som dagens godt voksne ikke behersker, vil være grei skuring
for morgendagens unge. For de av oss som kommer senere til grøtfatet enn andre,
står fagforeninger, idrettsklubber, interesseorganisasjoner og grendelag klare
som gode hjelpere. Disse gode hjelpere leder oss ikke til prinsessen og det halve
kongerike, men det er håp for hver en Askeladden.


