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Hvem er jeg?

 Masterstudent  i forvaltningsinformatikk

 Juridiske, informatiske og samfunnsvitenskapelig 

perspektiv

 Elektronisk forvaltning

 Arkiv og informasjonshåndtering en naturlig del

 Dag Wiese Schartum var professor og veileder 

– Var medlem i Arkivlovutvalget

 Jobber nå i DNB, del av graduate programmet
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Om oppdraget

 Jeg og medstudent Mariia Galkina

 1 månedsverk til sammen 

 Fordelt på 2  - halvt månedsverk hver

 Mandatet var å prøve å få en oversikt over 

gjeldende dokumentasjonsplikter

 Ca 50/50 privat og offentlig



4

 Tekstsøking i LovdataPRO

 Inkluderer synonymer og nynorsk oversettelse

 Ordene vi brukte i søkefrasen var:

 *protokoll*, dokument*, rapport*, 

 *journal*, logg*, arkiv*, kartlegg*,

 tilgang*, fortegnelse*, skriftlig* 

 Valgte å begrense søket til lover og sentrale 

forskrifter

 Kartleggingen inkluderer derfor ikke rundskriv 

eller veiledninger

 Ikke en uttømmende kartlegging

 Flere lover har generell dokumentasjonsplikt

 Forsøkt å «dykke ned» og finne  

forskriftsbestemmelsen

Metode
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Metode
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Metode



7

Metode
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 Tatt utgangspunkt i oppdragsbeskrivelsen:

 “Med «dokumentasjon» sikter vi til dokumenter 

som blir til som del av løpende normal 

virksomhet, for kontinuerlig eller periodisk å gi 

informasjon om virksomheten. Det er 

fortrinnsvis bestemmelser der det blir stilt 

konkrete krav til innholdet av 

dokumentasjonen som er av interesse.»

 Ekskluderer dokumentasjonskrav som pålegges 

enkeltpersoner

 Utarbeidelse av rapport på bakgrunn av veldig 

spesifikke vedtak

 Ulykker og hendelser i transport og 

kommunikasjon

 Hvor lenge dokumentasjonen skal oppbevares 

ble ikke systematisk kartlagt 

Vurderinger og konkretisering
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 Selve kartleggingen er ført inn i et excel-ark

 Delt inn i følgende kolonner: 

 1. rettsområder

 2. hjemmel og lov- eller forskriftstittel

 3. lenke til bestemmelsen i lovdata

 4. ansvarlig departement og sektorområde der 

det er relevant

 5. den eller de konkrete paragrafen(e)

 6. en nærmere beskrivelse av 

dokumentasjonsplikten

 7. en enkel klassifikasjon av opplysningene. 

 Noen bestemmelsene faller innunder flere ulike 

rettsområder i lovdata og kan være vanskelig å 

plassere. 

 Forsøkt å plassere under det rettsområdet vi 

anså til å være mest relevant. 

 Duplikater av bestemmelsene ikke tatt med 

selv om de dukket opp i flere ulike 

rettsområder

Funn
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 Dokumentasjonsplikter på de fleste 

samfunnsområder – Både privat og offentlig

 Knyttet til vedtak – ivareta enkeltpersoners 

rettigheter og rettsikkerhet

 Ivareta det offentliges behov for oversikt og 

kontroll

 Rapporteringsplikter og

 Plikt til å fremlegge dokumentasjon på 

forespørsel

Funn
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Funn
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Utfordringer

 Selv med begrensingene hadde flere rettsområder flere 

hundre treff

 Gikk nøyere gjennom de mest generelle lovene og 

forskriftene

 Forsøkt å inkludere så mange rettsområder som mulig

 I noen søk ble ikke ordene markert i 

teksten

 Oppdaget dokumentasjonsplikter med 

andre formuleringer

 Relevante lover og forskrifter kan ha 

blitt oversett
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 Ble mer et utdrag av dokumentasjonsplikter i særlovgivningen

 Viser hvor mange og omfattende dokumentasjonspliktene er

 Vanskelig å ha en fullstendig oversikt 

 Resultat: 

 § 12. Dokumentasjonsplikter i annet regelverk Hvert departement fører fortegnelse over 

lovbestemte dokumentasjons- og bevaringsplikter mv. i regelverk de har ansvar for. Fortegnelsen 

skal være offentlig tilgjengelig på departementets nettsider

Konklusjon


