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- Den sterke oppmerksomheten om retten til innsyn i 

«postjournalen» 

kan ha ført til at resterende deler av forvaltningens dokumentasjon 

får tilsvarende liten oppmerksomhet.

Christian Reusch, leder Arkivlovutvalget, Dagens Næringsliv 1.4.2019 



…for arkivene har journalføring utspilt sin rolle. 



Statusrapport 



Svakheter ved dagens praksis 











Referat fra styringsdialogmøte med POD:

- JD understreker at det er viktig at det etableres rutiner som sikrer at 

departement og etat kan kommunisere i en innledende fase i saker 

uten at det blir kjent utad.  

Justis- og beredskapsdepartementets referat fra styringsdialogmøte 

med POD 20 juni 2014. (Innhentet gjennom innsyn fra Tron Strand i BT.) 





«Vi lurte på om du kunne tenke deg å kommentere det nye forslaget 

og gjerne  komme med innspill til hvordan en eventuelt kan løse 

utfordringen med innsyn»



§ 5 a 

Dokumentasjon: informasjon som løpende bekrefter hvordan en virksomhet, 

organisasjon eller person har handlet, utøvd myndighet eller utført tjenester

og andre oppgaver. Dette omfatter blant annet prosesser, beslutninger, 

handlinger med rettslige virkninger, samt vesentlige hendelser og forhold.



§ 8. Plikt til å dokumentere virksomhetens kommunikasjon

(1) Virksomheter skal dokumentere sin eksterne kommunikasjon.

(2) Virksomheter omfattet av § 2 første ledd bokstav a til c skal dokumentere 

virksomhetsrelatert kommunikasjon til og fra personer i ledende stilling.

(3) Virksomheter skal gi tilsatte tilgang til verktøy for å ivareta pliktene etter 

første og annet ledd på en automatisert måte.



§ 11. Plikt til å dokumentere avgjørelser mv.

(1) Når en virksomhet treffer avgjørelse under utøvelse av offentlig myndighet

skal virksomheten sørge for dokumentasjon av: 

- d) de faktiske omstendighetene som har hatt mye å si for utfallet.





Hvordan dette sikre (bedre) innsyn?

● «et system som sikrer oversikt over relevant dokumentasjon for de formålene 

offentleglova skal ivareta».

● Friere søk i visse registrerte metadata (eInnsyn) 

(NOUen punkt 16.4.3) 



Ny arbeidsdeling

●Arkivloven

Plikt til å ha 

systematiske registre over 

dokumentasjonen 

●Offentleglova

Innsyn i det som registreres 

(NOUen 16.4.4)







Innsyn i avlevert arkivmateriale: 

Brev fra KUD 12.6.2018 




