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Høringssvar Statnett SF - Evaluering av offentleglova
Statnett støtter helhjertet konklusjonen i rapporten om en positiv effekt gjennom økt
oppmerksomhet på offentlighet. Vi har gjennom å ha blitt underlagt denne loven måttet se nøyere
på hvordan vi håndterer vår dokumentasjon generelt, og våre korrespondansearkiver spesielt.
Resultatet er en strategisk satsning på informasjonsarbeidet inn i vårt kontinuerlige
forbedringsarbeid. En satsning som forventes å være et svært viktig bidrag inn i målsetningen om
å løse vårt samfunnsoppdrag på en effektiv og sikker måte.
Under evalueringens mandatpunkt "Andre erfaringer om praktisering av lova", ønsker vi likevel å
påpeke svakheter ved dagens lovverk som vi ikke føler er tilstrekkelig belyst i rapporten.
Svakheter som nødvendiggjør vanskelig tolkningsarbeid, og dermed gir unødige forsinker og
fokustap i operasjonaliseringen av lovens krav. Svakheter som har sitt opphav i uklart definerte
begreper hvor begrepene "sak" og "journal" står sentralt. For en utførlig drøfting av
problemstillingen vi selv har følt på, henvises det til følgende artikkel:
https:/ / iourna ls. hioa.no/index.pho/arkiv/article/view/1078
Statnett har en vedtatt politikk om åpenhet. Vi ønsker å være synlige, og vi ønsker å dele
informasjon med våre omgivelser i den grad lovverket gir oss anledning til å gjøre dette. Vår
innsats for meroffentlighet tar i bruk en rekke virkemidler, hvor utgangspunktet er alle de virtuelle
og fysiske arenaene som er tilgjengelig for oss til å drive et slikt arbeid. Den offentlige journalen vil
alltid representere en svært liten del av vår verktøykasse for å gi innsyn.
Vårt ønske og håp er derfor at offentlighetslova i fremtidige revisjoner klargjør og alminneliggjør sin
begrepsbruk rundt arbeidsprosesser og informasjon, fjerner seg helt fra referanser til
journal pliktbestemmelsene i arkivforskriften, og styrker retningen gitt av paragraf 9 og paragraf 4 første ledd, som fundament for å realisere lovens virkelige intensjon.

Med vennlig hilsen

Erik Bruun
Juridisk direktør
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