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§ 9.Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå databasar 

“Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk 
lagra i databasane til organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle 
framgangsmåtar.”

Fra Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)



Slik startet det

http://www.youtube.com/watch?v=DKNUcAN3Tq4


11. september 2018: Den første innsynsbegjæringen



Reisedatasettet vårt i dag: Nærmere 900.000 celler



Jakten på avvikene





Vi matcher innholdet i reiseregningene opp mot en rekke kilder



Systematisering av reiser som kontrolleres



Aggregering av data som metode for å finne flere avvik



Kvalitetskontroll av opplysninger i sosiale medier





Samme metodikk på oppsummering som i Keshvari-reisene



Vi kunne ikke laget disse sakene uten innsynsretten

● Innsynslovgivningen gir oss datagrunnlaget som er nødvendig for å 
drive denne formen for undersøkende journalistikk.

● Det eneste alternativet ville vært om en kilde med tilgang til 
systemene hadde lekket alt tilgjengelig råmateriale til oss.



Vanlig journalistisk innsynspraksis: Noen hovedpunkter
● Krav basert på funn i postjournaler 

(Einnsyn) eller andre plattformer
● Spesifikke innsynskrav, gjerne tilknyttet 

enkeltvise sakskomplekser, hendelser 
eller konkret korrespondanse 
journalisten har grunn til å anta at har 
funnet sted.

● Paragraf 9-innsyn (vi vil ha en oversikt 
over….)



Bruk av postjournaler og Einnsyn
● Brukes ofte for at journalister med 

ulike fagfelt skal følge med på hva 
som skjer

● Viktig for å få et mest mulig 
ufiltrert bilde av det som skjer i 
forvaltningen

● Har blitt bedre med ny plattform, 
men fremdeles stort 
forbedringspotensiale



Et eksempel på nyhetssak basert på postjournal-funn

Plukket opp i Plan- og 
bygningsetatens postjournal. 

Dokumentgrunnlaget gjorde 
det enkelt å ettergå faktiske 
forhold og kontakte relevante 
kilder.



“Hvor viktig er bruk av postjournal vs. andre kilder for 
datainnsamling?”

● Frem til det foreligger et fullgodt alternativ, er postjournalene den 
metoden journalister har for å følge med på fortløpende 
korrespondanse i ulike offentlige forvaltningsorganer.

● Bortfall av tilgang til oppdaterte postjournaler vil dramatisk svekke 
offentlighetens evne til å følge med på forvaltningens arbeid i 
tilnærmet sanntid.



Spørsmål?


