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Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv 
- med fokus på offentlighetsloven  
- som har tilbakevirkende kraft før 1. juli 1971 

Anne Mette Dørum, Riksarkivet 
 

I romersk mytologi var Janus guden  
for porter, dører, innganger, start og slutt. 
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Hva Arkivverket er og hva vi gjør 

Arkivverket er: 
• et direktorat,  
• en tilsynsmyndighet og  
• en kulturforvalter  

De viktigste oppgavene våre er å: 
• Føre tilsyn med arkivarbeidet i offentlig forvaltning 
• Bevare arkivmateriale fra statlige og private virksomheter 
• Tilgjengeliggjøre og formidle det materiale vi har mottatt   
 
Vårt samfunnsoppdrag er hjemlet i arkivloven 
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Noen begrepsavklaringer 

Arkiveringsplikt 

Journalføringsplikt 

Bevaringsplikt 
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Arkiveringsplikten 

Arkiveringsplikt 

Journalføringsplikt 

Bevaringsplikt 

Offentlige organ har en uttrykkelig  
plikt til å arkivere alle dokument  
som blir til som ledd i organets virksomhet,  
enten det er et dokument som kommer inn til organet,  
eller et dokument som organet selv produserer.  
Det eneste unntaket her, er dokumenter som kan arkivbegrenses. 
 
(Jf arkivloven § 6 og § 2 bokstav a og b,  
arkivforskriften §§ 3-18 og 3-19) 

Offentleglovas innsynsrett omfatter dokumenter  
som kommer inn under arkiveringsplikten 
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Christian VI (dansk/norsk konge 1730–1746)  
– kjent for innføring av almueskole, bedre jusstudier, 
konfirmasjon og journalføring 

Journalføringsplikten 

Arkiveringsplikt 

Journalføringsplikt 

Bevaringsplikt 
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”I henseende til desto bedre orden  
dermed, og at alle ting hvert på sitt sted endog av 
etterkommerne kan finnes, vil vi allernådigst at 
enhver renteskriver i sitt kontor skal holde journal 
over de der innkomne brev og alle andre papirer  
 

… og så ofte noen dokumenter i mengde til arkivet 
avleveres, en sådan journal, for de samme 
årganger dokumentene er innkommet, skal 
medfølge.”  

Kongelig resolusjon  
18. august 1740 

Arkiveringsplikt 

Journalførings
plikt 

Bevarings-
plikt 
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Journalføringsplikten omfatter 
 Etter arkivforskriften § 2-6 er det journalføringsplikt for 

dokument som: 
 er saksdokument for organet slik begrepet er å 

forstå etter offentleglova § 4, 

 er kommet inn til eller sendt ut fra organet, 

 er gjenstand for saksbehandling og har verdi som 
dokumentasjon og 

 ikke kommer inn under bestemmelsene om 
arkivbegrensning. 

Når alle disse kriteriene er oppfylt, er det plikt til å journalføre dokumentet 

[Med dokument er meint ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra 
på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning, overføring eller 
liknande.] 
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…saksdokument for organet  
slik begrepet er å forstå etter offentleglova § 4… 

  Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde 
fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld 
ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når 
det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet 
reknast som oppretta når det er ferdigstilt.  

       Følgjande skal ikkje reknast som saksdokument for organet:  

 a) dokument som inngår i bibliotek- eller museumssamling, b) dokument som 

private har overlate til offentleg arkiv for bevaring, c) dokument som er overlate til 

eit organ for offentleggjering i periodisk skrift som blir gitt ut av organet, d) avis, 

tidsskrift, reklamemateriell og liknande som organet mottek utan at det er knytt til 

ei bestemt sak i organet, og e) dokument som ein medarbeidar i organet har 

motteke i annan eigenskap enn som tilsett i organet.         

Omgrepet organ femner .. alle verksemder som lova gjeld for  
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Hva med organinterne dokument? 

 I hovedsak ingen endringer etter 01.01.2009 

 Journalføringsplikt for noen organinterne dokument 

 dette gjelder dokumenter som nevnt i offentleglova  
§ 14 annet ledd og offentlegforskrifta § 8, samt 
dokumenter nevnt i offentleglova § 16 (bare aktuell i 
kommunal og fylkeskommunal sektor), jf. arkivforskriften § 
2-6 første ledd fjerde punktum. 

 

Ellers er det fortsatt valgfritt å journalføre organinterne dokumenter, 

dvs organet registrerer dem i journalen ”så langt organet finn det tenleg” 
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…omfattes av offl §§ 14 eller 16  
eller offentlegforskrifta § 8… 

 

Journalføringsplikt for spesifiserte typer organinterne dokumenter 

- og unntak fra innsynsretten gjelder ikke disse dokumentene: 

 dokumenter som innholder organets endelige avgjørelse i en sak 

 generelle retningslinjer for organets saksbehandling 

 foredrag til saker som er avgjort av Kongen i statsråd 

 presedenskort og lignende når disse ikke gjengir organinterne 

vurderinger. 
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…omfattes av offl §§ 14 eller 16  
eller ofentlegforskrifta § 8… 

For kommunal sektor gjelder journalføringsplikt og innsynsrett 
også disse organinterne dokumenter: 

 saksframlegg med vedlegg til folkevalgt organ 

 saksliste til møter i folkevalgt organ 

 dokumenter fra eller til kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg, 

revisjonsorganer og klagenemnder 

 dokumenter i saker der en kommunal/fylkeskommunal enhet opptrer som 

ekstern part i forhold til en annen slik enhet 

 dokumenter som blir utvekslet mellom kommunale/ fylkeskommunale 

kontrollutvalg og utvalgets sekretariat – disse kan unntas offentlighet 

 dokumenter fra eller til et kommunalt/fylkeskommunalt særlovsorgan eller 

foretak etter kommuneloven kapittel 11. 
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I tillegg gjelder … 

Journalføringsplikten gjelder også for følgende typer organinterne 

dokumenter: 

 Dokument fra/til en kommunal/fylkeskommunal enhet på områder 

der enhetene har selvstendig avgjørelsesrett 

 Dokumenter fra administrasjonen til styret i foretak etter 

heleforetaksloven 

 Dokumenter fra administrasjonen til kollegiale enheter ved 

universiteter og høgskoler 

 Dokumenter som blir utvekslet mellom fakulteter ved universiteter og 

høgskoler.  
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HVEM skal føre journal? 
Offl § 2, offentlegforskrifta § 1 

a) staten, fylkeskommunane og kommunane,  

b) andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar 

forskrift,  

c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune 

direkte eller indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten 

av røystene i det øvste organet i rettssubjektet, og  

d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune 

direkte eller indirekte har rett til å velje meir enn halvparten av 

medlemmene med røysterett i det øvste organet i rettssubjektet. 

OBS: Unntakene i offentlegforskrifta § 1 gjelder ikke i saker hvor 
private rettsubjekt fatter enkeltvedtak eller utferdiger forskrift! 
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Må det være Noark-system? 

 Organet skal føre journal etter reglene i arkivloven med 

forskrifter = arkivforskriften kap. II B  

(§§ 2-6 – 2-10) 

 I § 2-9 står det at ”offentlege organ normalt nytte eit arkivsystem 

som følgjer krava i Noark-standarden” – og dette gjelder fortsatt! 
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Men MÅ det være Noark-system? 

 Arkivforskriften § 2-6 gjelder for ALLE med journalføringsplikt: 

 Journalar skal førast elektronisk eller på papir. Dersom journalen 

inngår i eit elektronisk arkiv- eller saksbehandlingssystem, skal ein på 

enkel måte kunne hente ut og gjere tilgjengeleg dei 

journalopplysningane som allmenta har krav på å få innsyn i, jf. § 2-7.  

 Arkivplanen skal innehalde eit fullstendig og ajourført oversyn over dei 

systema som blir nytta til journalføring og eventuelle andre former for 

registrering av saksdokument. Elektroniske system skal vere fullgodt 

dokumenterte.  

 Private organ med journalføringsplikt må søke Riksarkivaren om 

dispensasjon fra § 2-9 
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Enhvers innsynsrett (offl § 1) 

 Den nye offentleglova har som formål å styrke innsynsretten i 

forvaltningens saksdokumenter 

 Offentlig virksomhet skal være åpen og gjennomsiktig 

 Styrking av innsynsretten er 

 En av hjørnesteinene i et velfungerende demokrati.  

 Et virkemiddel i kontrollen av offentlig virksomhet 

 Et bidrag til å styrke rettssikkerheten 

 Et bidrag til å styrke tilliten til det offentlige 

 Et bidrag til at det offentliges informasjon kan viderebrukes av private 

aktører i kommersiell og ikke-kommersiell virksomhet  
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Lovens hovedregel (§ 3) 

 Hvem: ALLE kan kreve innsyn 

 Hva: I et organs saksdokument, journaler og 

lignende registre, og disse skal være åpne for 

innsyn 

 Hvor: Det kan kreves innsyn ”hos vedkommende 
organ” 
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Flere regler om innsyn 

 Innsynsretten gjelder når (§ 4) 

 Dokumentet er sendt ut fra et forvaltningsorgan 

 Dokumentet er kommet inn til et forvaltningsorgan, inklusive kopier 

 Dokumentet er ferdigstilt (gjelder organinterne dokument) 

 Dokumentet er overført, deponert eller avlevert til et forvaltningsorgan  

(f. eks. til Arkivverket) 

 Det er ikke anledning til forskjellsbehandling – men det kan gjøres 

avtaler om enerett (§ 6) 

 Informasjon som det er gitt innsyn i, kan brukes til ethvert formål 

som ikke er straffbart (§ 7) 
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Enda flere regler om innsyn 

 Innsyn er normalt gratis – men betaling kan kreves etter 

nærmere bestemte regler i offentlegforskrifta (§ 8) 

 Alle kan kreve innsyn i en sammenstilling av opplysningene 

fra et organs databaser hvis det kan gjøres ”med enkle 
framgangsmåter (§ 9) 

 Merinnsyn skal gis ”dersom omsynet til offentleg innsyn veg 
tyngre enn behovet for unntak” (§ 11) 

 Unntak for ”resten av dokumentet ” som før (§ 12) 
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Hva er ”journal og liknande register”?  

 Journalen er den løpende og systematisk oversikten over inngående og 

utgående dokument som organene skal føre etter reglene i arkivloven og 

arkivforskriften  

 Liknande register er  

 register som har en lignende funksjon som de egentlige journalene, f. 

eks. enklere postlister.  

 Andre former for saksoversikter og dokumentoversikter.  

Om noe blir kalt journal eller lignende, har ikke noe å si, det er 

funksjonen til registeret som er avgjørende.  

 Interne hjelperegister som blir ført i tillegg til journalen, slik som 

presedensregister eller saksoversikter for saksbehandlere vil falle utenfor 

begrepet ”journal og lignende register”.” 
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Hvor åpen bør forvaltningen være? 
- første bud er journalføring 

 Journalføringsplikt har vi snakka om 

 Journalføring ut fra eget behov (compliance) 

 Ryddighet i håndtering, oppbevaring og mulighet for gjenfinning av 

dokumenter – dette er evige krav! 

 Også organinterne dokumenter (notater, e-post, SMS, MMS mv) skal 

håndteres i tråd med god arkivskikk  

 “Good records management is simply good business practice” 
 Nestbest (men vil ikke vises på journalen) 

 Loggede dokumenter (Noark 4) 

 Forenklet registrering (Noark 5) 

 Utilgivelig (”kommet bort” fra arkivsynspunkt) 
 Fravær av ryddighet i dokumenthåndteringen 

 

 



22 

Hvor åpen bør forvaltningen være? 
- andre bud er nettpublisering 

 Noen statlige organ får plikt til publisering av offentlig journal på 

OEP (offentlegforskrifta § 6 – ennå ikke trådt i kraft) 

 Utgangspunktet er at de fører elektronisk journal 

 Bare noen definerte opplysninger skal framgå 

 Det er ingenting i veien for at organ publiserer egen offentlig journal 

på eget nettsted 

 Enkelte opplysninger skal ikke fremgå av journaler som gjøres tilgjengelige  

på nettet, jf. offentlegforskrifta § 7 

 Tilgjengeliggjøring av dokument på Internett 

 Det er ingenting i veien for at offentlige organ har en hjemmeside med 

dokumenter, ev. lenket fra egen offentlig journal 

 En del opplysninger skal ikke publiseres! 

 Kvalitetssikring – ingen angrefrist! 
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Disse forlanger å finne det på nettet! 

Han vil jobbe hvor 
som helst og når 
som helst 

Den dialogen han skal 
ha med forvaltningen, 
vil han ha elektronisk 
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Avslag (offl 31) 

 Avslag på innsynskrav skal være skriftlig og 
begrunnet 

 Begrunnelsen skal inneholde hjemmel for unntaket 
og informasjon om klageadgang, snarest og innen 5 
arbeidsdager 

 Den som får avslag kan kreve nærmere 
begrunnelse 

 Skriftlig begrunnelse snarest og innen 10 
arbeidsdager om hovedhensynene som har vært 
avgjørende for avslaget, og hvordan merinnsyn (jf § 
11) har vært vurdert. 
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Klage (offl § 32) 

 Klageretten gjelder bare ved avslag, ikke innsyn  

 I veiledninga s. 113:  
”Når det gjeld avslag på krav om innsyn i 
journal kan dette påklagast, óg der avslaget er 
grunna i at organet ikkje fører journal eller at 
journalføringsplikta er mangelfull.  

 Derimot gir ikkje lova nokon rett til å klage over 
brot på plikta til å føre journal uavhengig av om 
det er gitt avslag på krav om innsyn.” 
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Spørsmål? 

Norges eldste kirkebok, Andebu 1623-1738 
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Bevaringsplikten 

 Arkivloven fastsetter i § 9 et uttrykkelig forbud  
mot kassasjon av arkivmateriale i forvaltningen 
med mindre det skjer i medhold av generelle bestemmelser eller 
etter særskilt samtykke fra Riksarkivaren i det enkelte tilfelle.  

 Dette forbudet gjeld selv om det finnes bestemmelser om kassasjon, 
sletting, makulering eller lignende i andre lover. Heller ikke sletting 
etter personopplysningsloven kan gjennomføres uten at det først er 
innhentet uttalelse fra Riksarkivaren.  

 Det er forbudt for tjenestemenn å medvirke til ulovlig kassasjon; 
tjenestemenn som med vilje handler i strid med kassasjonsforbudet, 
kan straffes med bøter. 

 Arkiv som skal bevares, skal avleveres til arkivdepot. 

 

Arkiveringsplikt 

Journalførings
plikt 

Bevarings-
plikt 
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”… og så ofte noen dokumenter i mengde til arkivet 
avleveres, en sådan journal, for de samme 
årganger dokumentene er innkommet, skal 
medfølge.”  
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Hvis vi snur Janus … 

 Hvor åpen bør forvaltningen da være? 
 Offentleglova gjelder også arkiv- 

dokumenter fra offentlige organ som  
er avlevert til arkivdepot, ubegrenset i tid bakover 

 Arkivdepot kan gjøre enkelte unntak, f. eks. at 

– originalmaterialet er så dårlig at det ikke tåler håndtering 
eller kopiering 

– arkivordninga gjør det urimelig arbeidskrevende å finne 
materialet 

– sikring mot at materiale som er underlagt taushetsplikt 
eller gradering blir utlevert, er urimelig arbeidskrevende 

 Arkivdepot  kan ta seg betalt for  avskrifter, utskrifter og 
kopier til papir i tråd med nærmere bestemte satser 
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Takk for meg! 

 - Og snart GOD HELG! 


