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Det må svares på innsynsbegjæringer.

«ofte bestiller journalister innsyn i dokumenter 
uten at opplysningene brukes til noe som helst». 



















• VG avdekket at det i 2015 ble begått et hundretalls lovbrudd mot 
enkeltpasienter som er tvangsinnlagte i psykiatrien. 

• Sentrale helsemyndigheter manglet oversikt over hvor ofte og hvor 
lenge pasienter har blitt beltelagt. 

• Kontrollkommisjonene har knapt stilt spørsmål ved sykehusenes 
praksis. 
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• Rettslige 

• Praksis 























Hvordan bruker mediene innsynsretten? 

• Postjournaler – OEP 

• Krever sammenstillinger av opplysninger (§ 9) 

• Ber om alle dokumentene i en sak, også de interne 

• Ber om oversikt over alle dokumentene som finnes 

• Krever innsyn hos både avsender og mottaker 

• Klager 

• Sivilombudsmannen 





BT, metoderapport SKUP 2015

• Systematiske søk og bestilling fra OEP 
• Dokumenter direkte fra postmottak i PU, POD og JD «i tilfeller vi hadde 

grunn til å tro at dokumentet eksisterte, men ikke fant i journalen»
• Fant man referanser til et dokument som kunne være interessant, ba de 

om innsyn hos alle organ som kunne tenkes å sitte på det. Erfarte flere 
ganger at ett organ kunne gi avslag, mens et annet ga innsyn.

• Offensiv bruk av offentlighetsloven. Purring, klager, utvidet begrunnelse. 
«hadde en følelse av at det hadde en viss oppdragende effekt å insistere på 
at motparten måtte holde seg til offentlighetsloven, uten at vi kan vite 
sikkert hvor sterk denne var».

• En helt vesentlig del av arbeidet: samle inn og analysere offentlige 
dokumenter.



Hva møter vi? 











Sak 2008/2591: SMS som saksdokument

«Ved SMS-korrespondanse blir derimot inn- og utgående 
meldinger automatisk lagret på telefonen, og det er derfor 
fullt mulig å gi offentligheten innsyn i meldingene. Selv om 
SMS-korrespondanse skjer ved bruk av telefon og 
telefonnettet, er det derfor mer nærliggende å likestille SMS-
korrespondanse med f.eks. e-post- og telefakskorrespondanse, 
som utvilsomt omfattes av dokumentbegrepet.» 



2008/2591: om avgrensningen 

«Saksdokumentbegrepet skal tolkes vidt. De dokumenter som 
faller utenfor begrepet vil i første omgang være rent private 
brev og meldinger. For statsråder og andre politikere må det 
også trekkes en grense mot brev og meldinger disse personene 
mottar i egenskap av å være politikere.»



2008/2591: om innholdet 

«Både måten innspillet er utformet på og det forhold at det 
kom fra lederen av en sentral aktør i finansmiljøet, tilsier at 
det var nærliggende at statsministeren og Regjeringen for 
øvrig tok innspillet i betraktning ved sin videre utforming av 
tiltakspakken knyttet til finanskrisen.»

«Som det fremgår ovenfor, må det anses som et brudd på 
gjeldende regelverk at SMS-en fra DnB NOR-sjef Rune Bjerke til 
statsminister Jens Stoltenberg ikke ble journalført hos SMK.»



Dagbladet 8. juni 2016 





Sivilombudsmannen 2016/2556



Sikre arkivverdig materiale på alle plattformer

• Viktig å legge til rette for journalføring av all kommunikasjon som er 
arkivverdig – uavhengig av plattform, sms, facebook, mv. 

• Enkelt system for journalføring av den type kommunikasjon inn i 
NOARK. 





Fra Justis- og beredskapsdepartementets referat fra styringsdialogmøte 

med POD 20 juni 2014: 

- 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.  



Journalføring: grønn
Publisering i OEP: rød



POUs undersøkelse om journalføring i OEP 

Rød: Publiseringstid



POUs undersøkelse om journalføring i OEP 

Rød: publisering 
Grønn: journalføring 



Hovedfunn: 

• De fleste departement bruker lang tid fra et dokument er mottatt 
eller opprettet til det publiseres, i snitt 17,6 virkedager. 

• Mange somler også med journalføringen, kun tre departement og 
SMK journalfører innen fire virkedager i snitt. Resten bruker lenger 
tid, ikke i tråd med krav om «fortløpende journalføring». 

• Hele 13 av 15 departementer journalfører og publiserer journalposter 
på en måte som utvalget karakteriserte som både kritikkverdig og 
lovstridig. 





Riksrevisjonen som kontrollorgan 



Klager over journalføring de siste fem årene?

Arkivverket:
«Vi beklager å måtte melde at siden vi ikke er et klageorgan fører vi 
ikke et systematisk register over denne type klagesaker, det vil derfor 
være vanskelig å gi deg helt presise tall. Et søk i arkivsystemet viser at vi 
har mottatt 12 henvendelser om mangler ved journalføringen hos 
offentlig organ i løpet av de siste fem år. Utfallet er som regel at et 
offentlig organ etter dialog med Riksarkivet, velger å skjerpe sine 
rutiner rundt dokumentfangst og registrering. Eventuelt kommer det 
frem at klager har misforstått noe ifm. Journalføring hos organet.»

(fra POUs rapport, s. 15)



Om innsyn i politisaker fra Riksarkivet 

Fra brev datert 30.11.2017 til Kulturdepartementet



Fra brev datert 30.11.2017 til Kulturdepartementet



Sletting av klagemateriale 

Brev fra FM i Oslo og Akershus til Sivilombudsmannen 22.11.2017



Svakheter💩

• Praksis. 

• Hull i lovverket – gammel lov!! 

• Ingen klagerett over dårlig arkivering. 

• Mangler frister for journalføring og arkivering. 

• Arkivverket har for dårlige / uklare kontroll- og sanksjonsmuligheter. 

• Ingen sanksjonering. 

• Mye går tapt, uopprettelig



Det kan bli bedre💪: 

• Innføre sanksjoner ved alvorlige brudd på arkiv- og 
journalføringsplikten. 

• Styrke kontrollen av journalføring- og arkiveringspraksis. 

• Plikt til å publisere på nett. 

• Innføre klagerett over brudd på arkivloven.  

• Automatisk publisering i det øyeblikk dokumentet er journalført. 

• Alternativt: At det stilles krav i loven som sikrer at journalposter 
overføres til OEP snarest etter at de er opprettet. 

• Arkivlovutvalget 



https://www.nrk.no/norge/her-er-videoen-som-viser-da-erik-are-stedt-ble-kvalt-til-dode-1.12715176






EMK art. 10 

(1) Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal 
omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og 
meddele opplysninger og ideer uten inngrep av 
offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. 

(2) Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar, 
kan den bli undergitt slike formregler, vilkår, innskrenkninger 
eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er 
nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til (…) 



Grl. § 100 (5):

«Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes 
dokumenter og til å følge forhandlingene i 
rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov 
fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til 
personvern og av andre tungtveiende grunner.».







• Høyesterett kom til at nektelsen av tilgang innebar et inngrep i 
retten til ytrings- og informasjonsfrihet etter EMK artikkel 10 nr. 
1. 

• Avsnitt 50: «Pressen har en anerkjent og viktig funksjon som 
vokter av blant annet organer og personer som utøver offentlig 
myndighet, herunder domstoler og andre aktører i rettspleien.»

• Avsnitt 53: «Jo større samfunnsinteresse det er knyttet til en 
sak, jo større behov er det for at forholdene legges til rette 
for at pressen gis mulighet til å fylle sin funksjon på 
tilfredsstillende måte.»

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-05-21-30/emkn/a10





