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EKSEMPEL
Utgangspunktet for diskusjonen på of-
fentlighetslovkurset var undertegnede 
kursinstruktørs eksempel om journalfø-
ring av en e-post mottatt til arbeidsgivers 
administrerende direktørs e-postkonto 
som besto av ett avsnitt med virksom-
hets- og saksrelatert informasjon, og 
ett avsnitt med personlig, sykdomsre-
latert informasjon. Avsender og motta-
ker kjente hverandre privat, hvilket var 
bakgrunnen for delen av e-posten som 
ikke var virksomhetsrelatert, og selv om 
mange av oss nok rynker litt på nesen av 
e-poster der virksomhetsrelatert og privat 
informasjon blandes, vet vi at det skjer 
rett som det er. Spørsmålet er hvordan 
vi (som arkivarer) skal håndtere slike si-
tuasjoner.

Jeg fortalte kursdeltakerne at for å kunne 
registrere den aktuelle e-posten, fjernet 
jeg avsnittet med personlig informasjon 
ved å redigere teksten før jeg videre-
sendte e-posten til meg selv, og deretter 
endret metadata om avsender i registre-
ringsbildet. Endringen dokumenterte jeg 
ved å legge en merknad på journalposten 
med beskrivelse av hva jeg hadde gjort. 
Flere nikket godkjennende til denne 
fremgangsmåten, mens andre var rivende 
uenige!

DOKUMENTETS EKTHET
Hvis vi mottar et brev på papir der 
innholdet veksler mellom å være virk-
somhetsrelatert og å være privat, og vi 
klipper ut og kaster de personlige delene 
av brevet før vi arkiverer (det hullete) 
dokumentet, har vi kanskje en situasjon 
som likner situasjonen i eksempelet. 
Likevel virker dette som en litt fjern 
sammenlikning – det er lite trolig at noe 

slikt brev noensinne dukker opp – ingen 
skriver slike brev! 

Alt fra en enkelt registrering i et sakarkiv-
system til migrering til nye lagringsfor-
mater endrer arkivmaterialet, og enhver 
endring påvirker informasjonsinnholdet 
og den senere forståelsen i større eller 
mindre grad. Når informasjon fjernes fra 
den opprinnelige oversendelsen, påvirkes 
utvilsomt informasjonsinnholdet – vi 
angriper, og kanskje ødelegger, informa-
sjonsinnholdets integritet og dokumen-
tets ekthet – det redigerte dokumentet 
er ikke det samme dokumentet som det 
som ble sendt fra avsender og som kom 
frem til mottaker. Om akkurat dette 
hersker liten tvil – men hvor alvorlig er 
det egentlig, i en digital hverdag? Hvis vi 
svarer nei på spørsmålet om hvorvidt vi 
ville gjort det samme med et papirdoku-
ment, bør vi da umiddelbart legge fra oss 
(den virtuelle) saksen?

KONSEKVENSER
Hvis vi velger å redigere teksten, risi-
kerer vi å fjerne deler som på et senere 
tidspunkt kan vise seg å være viktige for 
å dokumentere forhold som bør doku-
menteres, for eksempel korrupsjon eller 
andre mer eller mindre uheldige koblin-
ger mellom enkeltpersoner generelt eller 
i forbindelse med konkrete prosesser. 
Hvis vi redigerer bort deler som doku-
menterer kritikkverdige forhold, blir vi 
da medskyldige? Det vet jeg ikke, men vi 
skaper utvilsomt en situasjon som i beste 
fall er uheldig.

På den andre siden: hva med hensynet 
til avsender? Eksempelet jeg trakk frem 
på offentlighetslovkurset dreide seg om 
avsenders egen sykdomssituasjon, hvilket 
vi må anta at avsender ikke hadde noen 

intensjon eller ønske om å dele med 
allmennheten. Det er nok også rimelig 
å anta at vedkommende ikke var klar 
over journalplikt og innsynsrett, og hel-
ler ikke visste at flere enn mottaker kom 
til å lese e-posten. Så lenge e-posten kun 
lå i mottakers Outlook var antall lesere 
begrenset, men ved registrering i ePhorte 
ville dette endret seg dramatisk – for 
hvilken skjermingskode skulle vi bruke 
for å hindre at en rekke personer internt 
kunne gå inn i dokumentet og lese tek-
sten? Kan vi i det hele tatt bruke skjer-
mingskoder på informasjon som ikke er 
virksomhetsrelatert, når koden også vil 
påvirke tilgangen til informasjonen som 
er virksomhetsrelatert?

STRATEGIER
En av deltakerne på kurset foreslo at 
man i slike tilfeller kan skrive tilbake til 
avsender og be vedkommende sende en 
ny versjon av e-posten, denne gangen 
uten privat informasjon. Det er et godt 
forslag, og kan nok også, hvis håndtert 
konsekvent, til en viss grad bidra til å 
redusere mengden slike blandingsforsen-
delser. Men hvordan dokumenterer man 
en slik operasjon? Og hva gjør man hvis 
avsender – etter å ha mottatt informa-
sjon om arkivplikt, journalføringsplikt 
og innsynsrett – velger å redigere mer 
enn bare å fjerne privat informasjon?

Dokumentasjon av det vi gjør er nok 
uansett nøkkelen her. Uavhengig av hvil-
ken strategi vi velger – aldri redigere 
noe, redigere bort privat informasjon, 
tilskrive avsender (eller en kombinasjon) 
– bør strategien være dokumentert i en 
prosedyre, rutine eller arbeidsbeskrivelse 
som tilknyttes arkivplanen. Her bør man 
også bestemme om – og i så fall hvor-
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dan – man vil ta vare på den uendrede 
dokumentasjonen, for i en periode å ha 
mulighet til å gå tilbake til det opprinne-
lige, skulle det bli nødvendig. 

MEN HVA ER ET DOKUMENT?
I dag er det slik at arkivlovgivningen 
verken forbyr redigering eller påbyr at 
dokumentene som arkiveres er identiske 
med dokumentene som ble sendt fra 
avsender. Vi kan mene at redigering er 
feil, men det betyr ikke at vi umiddelbart 
klarer å finne støtte i lovverket for den 
meningen, selv om den er aldri så arkiv-
faglig eller arkivetisk riktig!

Ifølge arkivloven er et dokument en 
logisk avgrenset informasjonsmengde 
lagret på et medium for senere lesing, 
lytting, fremvisning eller overføring (§ 2 
første ledd bokstav a). Et saksdokument 
for organet er ifølge offentlighetsloven 
et dokument som gjelder ansvarsom-
rådet til organet (§ 4 andre ledd). Det 
er saksdokumentene som er underlagt 
arkiv- og journalføringsplikt, og saks-
dokumentbegrepet omfatter ikke privat 
informasjon sendt fra en person til en 
annen. Nettopp dette er selve poenget, 
og kanskje også det som gjør det så 
vanskelig. Hvordan logisk avgrenser vi 
saksdokumentet?

Jeg mener fortsatt at den beste løsnin-
gen er å fjerne delene av teksten som 
ikke er virksomhetsrelatert, og deret-
ter dokumentere (autentisere) endringen 
nøyaktig slik man har bestemt og nedfelt 
i arkivplanen at man skal dokumentere 
slike endringer. Da vil det man har gjort 
senere kunne kontrolleres mot det man 
har regelfestet at man skal gjøre, og der-
med har man lagt grunnlaget for å sikre 
dokumentenes troverdighet, på tross av 
redigeringen. Men jeg antar – og regner 
med – at mange fortsatt er uenige med 
meg! 
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