
Hvordan fungerer 
tilgang og innsyn 
til arkivene?

Og hva er det eventuelt som 
hindrer tilgang og innsyn?



Ar t



Anne Wold lå død 
her i tre uker
Magesekken var tom. 

Kjøleskapet var tomt.

Kontoen hadde stått urørt i månedsvis.



Familien vil ha svar
Bror Rolv Arve Wold kontakter NRK Brennpunkt



Rekonstruksjon
Hva skjedde i årene før?





Kan jeg få se 
saksomslaget?
Siste dok.dato var 5.11.2005

Anne Wold døde 

i sin kommunale leilighet i juli 2019

26.09.2022



«Normalt ville det foreligget en 
epikrise fra oppholdet, men det 
gjør det ikke i dette tilfellet. 
Bakgrunnen for hvorfor denne 
ikke ligger i journal finner 
undertegnede ikke svar på.»

Nordlandssykehuset HF

26.09.2022



«En del psykisk syke personer 
har dessverre blitt kasteballer 
mellom ulike tjenester og 
ansvarsområder»

«Eiendomsforvaltningen var 
kastet ut i ting som andre 
burde tatt et ansvar for»

Rådmann Helge Thorsen i Brønnøy



Hvor mange mennesker gjelder dette?

To be continued…















Noen innspill

• Viktigheten av gode arkiv må høyere på dagsorden
• Hvis arkivsektoren får ressurser nok, vil det gavne både journalistikken og folks rettighetsdokumentasjon

• For oss som er på utsiden av institusjonene, er offentlig journal fortsatt det viktigste vinduet inn
• Hvis journalen forsvinner, må vi ha enda bedre verktøy på plass først
• Journalister har høy terskel for å bruke depotarkiv. Digitalisering er bra, men det beste man kan gjøre for 

å legge til rette for bruk, er å ha ansatte som kan veilede.

• Kommunene trenger både gulrot og pisk. Alvorlig svikt i arkiveringen bør få konsekvenser.



Spørsmål? Kommentarer? Send gjerne til:
tarjei@leer-salvesen.no
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