
Grunnkurs i arkiv og 

dokumentbehandling 
24.februar til 26.februar 2016  



Programmet 

 Dag 1: Dagligarkivet 

 0930-1530 

 Lover, historikk, rutiner, innsyn 

 Dag 2: K-koder 

 0900-1500 

 Funksjon, bruk 

 Dag 3: Periodiske rutiner 

 0900-1500 

 Overføring, rydding, arkivplan 

 Hovedmål: 

Forståelsen av arkivets 

funksjon og nytte 

Hvorfor vi har arkiv 

Hvordan gjøre 

arkivarbeidet best mulig 

 



IKA 

 Interkommunalt Arkiv 

i Rogaland IKS 

 Rådgiving 

 Depot 

 Eies av 25 av 26 

kommuner i 

Rogaland + noen 

interkommunale 

samarbeidsordninger 



Dag 1 - Dagligarkivet 



Program for dagen 

 

 Lovverk 

 Begreper og formål 

 Det norske arkivlandskapet  

 Kommunehistorikk og kommunale oppgaver 

 Post- og dokumentbehandling 

 Innsyn og offentlighet 

 Informasjonssikkerhet og taushetsplikt 

 Arkiv i organisasjonen 



  Lovverket  



Generelle lover 

Grunnloven 

Offentleglova 

Arkivlova 

Forvaltningsloven 

Særlover  

Forvaltningslovforskriften 

E- forvaltningsforskriften 

Offentlegforskrifta 

Arkivforskriften 

Riksarkivarens forskrift 

Veiledere og standarder 

Opplæringslova 
Opplæringsforskrifta 



Offentleglova 

Formål: 

 Legge til rette for en åpen 

og gjennomsiktig offentlig 

sektor 

 Styrke informasjons- og 

ytringsfriheten, demokratiet, 

rettsstaten og tillitten til det 

offentlige 



 Hovedregler:  

 Saksdokumenter, journaler og 

lignende register er åpne for 

innsyn med mindre noe annet er 

bestemt i lov eller forskrift 

 Organet skal føre journal etter 

reglene i arkivlova med 

forskrifter 

 Organet skal praktisere 

merinnsyn 

 Loven inneholder også de 

viktigste unntakene for innsyn 

 

 

 

Offentleglova 

§ 11. Meirinnsyn 

§ 3. Hovudregel 

§ 10. Plikt til å føre journal. 

Tilgjengeleggjering av journalar og 

dokument på Internett 

§ 13. Opplysningar som er 

underlagde teieplikt 

Offentlegforskrifta 

§ 6. Tilgjengeleggjering av journalar 

på Internett 

§ 7. Tilgjengeleggjering av dokument 

på Internett 



Forvaltningsloven m/forskrifter 

 

 Regler om saksbehandling  

 Regler om habilitet/inhabilitet 

 Taushetsplikt  

 NB! Utvidet taushetsplikt for barnevern 

 Prinsippet om partsoffentlighet 

 

 

Forvaltningsloven 

§ 13 (taushetsplikt).   

§ 18 – 20 (partenes adgang til å 

gjøre seg kjent med sakens 

dokumenter). 

Forvaltningslov-

forskriften 

§ 10. Bortfall av taushetsplikt i 

barnevern- og adopsjonssaker 



Arkivloven m/forskrift 

Formål:  

Loven skal sikre arkiv som har kulturell 

og forskningsmessig verdi eller som 

inneholder rettslig eller 

forvaltningsmessig viktig 

dokumentasjon, slik at dette blir tatt 

vare på og gjort tilgjengelig for 

ettertiden. 

 



Hovedregler:  

Regler for dokumentbehandling 

Regler for journalføring  

Regler for oppbevaring og sikring av arkiv 

Regler for behandling av eldre arkiv 

Regler for elektronisk lagring av arkiv 

 

Pålegg om å ha arkiv! 

 

Arkivlova 

§ 2. Definisjonar 

§ 6. Arkivansvaret 

§ 9. Kassasjon m.m. 

§ 22. Straff 

Arkivforskriften  



Arkivforskriften 

Mer detaljerte 

bestemmelser om arkiv 

generelt, behandling og 

oppbevaring av arkiv   

6 kapitler, flere 

underkapitler  

 

 

 



Kapittel I. Verkeområde og arkivansvar 

Kapittel II. Arkivorganisering og arkivsystem.  

A.Organisering og ordning 

B.Journal og elektroniske arkivsystem 

C. Lagringsmedium 

Kapittel III. Arkivrutinar 

A.Behandling av post og saksdokument  

B.Periodisering av arkiv 

C.Arkivavgrensing, kassasjon, bevaring  

D.Overføring av arkiv 

Kapittel IV. Oppbevaring og sikring av offentlege arkiv 

A.Generelt om arkivlokale 

B.Krav til arkivlokale i nybygg og ved ombygging  

C.Krav til arkivlokale i eksisterande bygningar 

Kapittel V. Eldre og avslutta arkiv 

A.Generelt 

B.Avlevering frå statlege organ til Arkivverket 

C.Avlevering til kommunale og fylkeskommunale arkivdepot  

Kapittel VI. Iverksetjing og overgangsføresegner 



Riksarkivarens forskrift 

Enda mer detaljerte bestemmelser 

9 kapitler, flere underkapitler 

Kap. IV: Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for 

kommunen/fylkeskommunen 

Kap. IX: Elektronisk arkivering av saksdokumenter 



Andre lover 

Generelle lover: 

Kommuneloven  

Personopplysningsloven 

Arbeidsmiljøloven 

Regnskapsloven  

Bokføringsloven  

m.m. 

 

Særlover:  

Opplæringsloven 

Barnehageloven 

Barnevernsloven 

Helse og 

omsorgstjenesteloven 

Plan og bygningsloven 

Og mange, mange fler! 



Litteratur og nettsider 

Alle lover og forskrifter finnes på www.lovdata.no  

Bøker:  

«Forvaltningsloven med kommentarer»,  

«Offentleglova med kommentarer»  

«Arkivhåndboken for offentligforvaltning» 

Internett: 

«Rettleiaren til offentleglova» - www.regjeringen.no. 

IKAs hjemmeside: (www.ikarogaland.no) 

Arkivverket: (www.arkivverket.no) 

 

http://www.lovdata.no/
http://www.regjeringen.no/
http://www.ikarogaland.no/
http://www.arkivverket.no/


 

 

 

Det norske  

arkivlandskapet 
 



Riksarkivet 

Etablert 1817 

Nasjonsbygging 

Eldre arkiver  

Akershus festning  

I stortingsbygningen (1866-1914), Norges Bank 

(1914-1978)   

1978: Riksarkivbygningen ved Sognsvann  



Riksarkivaren 

Embetet opprettet 1841  

Henrik Wergeland riksarkivar 1841-45 

13 riksarkivarer 

2014: Inga Bolstad 

 



Riksarkivar nr. 1 (Henrik)   +       nr. 13 (Inga) 



Arkivverket 

Leder: Riksarkivaren  

Riksarkivet: Depot for sentraladministrasjonen 

Statsarkiva: Depot for regionale statlige arkiv 

Statsarkiv etablert i Trondheim (1850), Bergen (1885), 
Oslo (1914), Hamar (1917), Kristiansand (1934), 
Stavanger (1970), Tromsø (1987), Kongsberg (1994) 

Samisk arkiv, Kautokeino (1995) 

Norsk helsearkiv, [Tynset] (2010) 
 



Arkiv i fylker og kommuner  

Fylkesarkiv 

Byarkiv 

Kommunearkiv i eldre tid 

Fra 1970-tallet og framover: IKAer 

Rådmannen er øverste ansvarlig for arkiv i 

kommunen 

Faglig ansvar er delegert til arkivleder 

 



IKA Rogaland 

Etablert 1976  

Arkivkataloger, rådgivning, privatarkiver, depot for 

kommunale arkiv, økt fokus på elektroniske arkiv 

Eies av 25 av 26 kommuner i Rogaland og noen 

interkommunale samarbeidsordninger. 

Fylkeskommunen kommer med i 2017 

 



Kommune-

historikk og  

kommunale             

oppgaver 



Formannskapslovene 

Kommune-Norges ”grunnlov” 

 1837 

 Formannskapsdistrikt (seinere kalt herred, kommune)  

Prestegjelda ble kommuner 

 Formenn + representanter 

Ordfører 

Stemmerett 

Amtsformannskap (amtsting/fylkesting): ordførerne i 
landkommunene 

 



Rogaland 1837 

24 kommuner (”formannskapsdistrikt”): 

Eigersund, Lund, Heskestad, Helleland, 

Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Høyland, 

Håland, Hetland, Strand, Hjelmeland, Suldal, 

Jelsa, Nedstrand, Finnøy, Rennesøy, Skudenes, 

Avaldsnes, Torvastad, Vindafjord, Vikedal  

Bystatus: Stavanger, Egersund, Sogndal ladested 

 

27 



Viktige kommunale oppgaver etter 1837 

Skolevesen 

Fattigvesen 

Kirke/kirkegårder 

Skatt/ligning 

Vegstell (1851) 

Overformynderi (1859) 

Sunnhetskommisjoner (1860) 

 



Nye kommuner 1837-1900 

Mange prestegjeld bestod av flere kirkesokn. Nå ble en rekke 
kirkesogn skilt ut som egne kommuner 

 Ogna (1839), Sauda (1842), Bokn (1849), Tysvær (1849), 
Årdal (1859), Sand (1859), Høgsfjord (1865, endret navn til 
Høle 1871), Sokndal (1868), Sjernarøy (1868), Forsand 
(1871), Skåre (1881), Fister (1884), Mosterøy (1884), Vats 
(1891), Åkra (1892), Varhaug (1894) 

 Bystatus: Haugesund (1854), Skudeneshavn (1857), 
Sandnes (1860), Kopervik (1866) 

 Status Rogaland pr. 1900: 35 herred + 7 bykommuner = 42 
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Eksempler på nye kommunale 

oppgaver ca. 1900-1940 
 Vergeråd (seinere: barnevern) 

 Trygdestyre og trygdekasse + ulike trygdenemnder 

 Jordstyre 

 Fiskermanntalsnemnd 

 Arbeidsnemnd/arbeidsledighetsnemnd 

 Fabrikktilsyn 

 Edruskapsnemnd 

 Provianteringsråd under 1. verdenskrig 

 Elektrisitetsutbygging 



Nye kommuner 1900-1930 

Stangaland (1909), Erfjord (1914), Randaberg 

(1922), Kvitsøy (1922), Imsland (1922), Sandeid 

(1922), Utsira (1924) 

Håland delt i Sola og Madla (1930)  

Status Rogaland pr. 1930: 55 kommuner (48 herred 

+ 7 bykommuner)  
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Ekspansjon i kommunal sektor etter 

1945 

Utbygging av velferdsstaten 

Enkelte oppgaver har vekslet mellom å være statlige, 

fylkeskommunale og kommunale 

Sterk arkivvekst, særlig fra 1960-tallet og framover 



Kommunesanering 

Runde 1: Schei-komiteen (etablert 1946) 

Rogaland: Endringer 1958-1967 

Sluttresultat: 26 kommuner (samme antall som 1837!) 

Stabilitet 1967-2016 (2006: Nye Vindafjord)  

Runde 2: 2016-???? 

 



Begreper 



Hva er arkiv? 

 Arkivinstitusjon (IKA) 

 Arkivlokale (nedi arkivet) 

 Arkivtjenesten (jobber i arkivet) 

 

Men viktigst:  

  Arkiv = dokumentasjon (arkivmateriale) 

«Dokumenter som blir til som en del av en virksomhet» 

 



Dokument 

 En logisk avgrenset 

informasjonsmengde som 

er lagret på et medium for 

senere lesing, lytting, 

framvisning eller overføring. 

 Teknologinøytralt begrep 
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Elektronisk arkiv 

 Arkiv som består av elektroniske 

dokumenter – et elektronisk arkivsystem. 

 Lagret på et elektronisk medium og 

tilrettelagt for gjenfinning, prosessering 

og kommunikasjon ved hjelp av en 

datamaskin. 

 Vanlig å skille mellom sak-/arkivsystem 

og fagsystem. 



Sak-/arkivsystem 

 System for å registrere, 

administrere, lagre og 

gjenfinne dokumenter som 

inngår i et elektronisk arkiv 

 Har elektronisk postjournal 

og består av ulike arkivdeler 

WebSak, Ephorte, ESA, 

Public 360 etc.  

 Følger NOARK 
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Sak-/arkivsystem 

Personalarkiv Elevarkiv Saksarkiv1 

Kirsti Hansen, f. 

17.09.1975 Sak 2/2014 

Ole Hansen, f. 

25.10.2010 

Sak 1/2014 

Knut Hansen, f. 

21.05.1972 

Pia Hansen, f. 

25.10.2010 

IOP 

Søknad om 

støttetimer 

Arkivdel 

Sak 

Dokument 



Noark 

 Standard for elektroniske arkiv 

Mal/struktur for hvordan et arkivsystem skal bygges opp 

 Journal og elektronisk lagring av dokumenter 

 Noark 4: gjelder kun sak-/arkivsystem 

 Noark 5: gjelder også fagsystem 



Fagsystem 

 Støttesystemer skreddersydd 

for en type saksbehandling.  

Må integreres med Noark 5 

kjerne/system eller tas ut på 

papir. 

 Profil, Familia, CosDoc, 

FYSAK, Gemini, SATS, PPI 

og Winmed.  
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Integrering  

Å innlemme noe i et hele  

I arkivsammenheng:  

Lagre og journalføre et fagsystems saksdokumenter i et 

NOARK-system  

Importere informasjon 

Å få ulike systemene til å snakke sammen 

Outlook, Webcruiter, etc.  
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Uttrekk 

Å hente ut postjournal, dokumenter og metadata fra 

et elektronisk arkivsystem for oppbevaring i depot. 

Det vil si: avlevere elektronisk arkiv til depot. 

Noark 5 systemer skal inneholde 

uttrekksfunksjonalitet. 
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Arkivskaper 

En organisatorisk enhet 

eller en person som 

danner arkiv som ledd i 

sin virksomhet. 

En kommune består av 

flere arkivskapere, men 

arkivansvaret er 

sentralisert.  

 

Kommune 

(organ) 

Arkivskaper 

Sentraladm. 

Arkivskaper 

Helse og 

omsorg 

Arkivskaper 

Skoler 



Arkivserier 

Typer arkiv. 

En avgrenset del av arkivet med samme 

ordningsprinsipp: 

F.eks. ordnet kronologisk, alfabetisk eller etter arkivnøkkel.  

Møtebøker, kopibøker, (post)journal, saksarkiv, 

objektarkiv, regnskap etc. 

 



Møtebøker 

En kronologisk 

sammenstilling av 

møtereferater. 

Kommuneloven § 30 nr.3: 

det skal føres møtebok 

over forhandlingene i alle 

folkevalgte organer. 

Møtebøker bindes inn. 



Kopibøker 

Protokoller med kronologisk ordnede kopier av alle 

utgående brev. 

Alle offentlige organ skal ha kopibok, men 

Riksarkivaren gir dispensasjon for at elektronisk 

arkiv på visse vilkår kan erstatte kopiboka. 



Journaler 

Kronologisk register over alle inn- og utgående 

saksdokumenter som behandles i et organ. 

Før: håndskreven protokoll. 

Nå: metadata i et elektronisk arkivsystem. 

Må ikke blandes med postlister som er en offentlig 

journal skrevet ut på papir eller publisert på nett. 

 

 

 



Saksarkiv 

Den delen av arkivet som 

består av saksdokumenter.  

Er tilknyttet registre og 

databaser, herunder 

kopibøker og journaler. 

Ordnes etter godkjent 

arkivnøkkel.  

 

 



Sak 

Et spørsmål som er til behandling på grunnlag av en 

henvendelse utenfra eller på initiativ fra organet selv.  

En sak omfatter de dokumenter, registreringer, 

påskrifter ol. som oppstår og/eller inngår i 

behandlingsforløpet. 

 



Saksdokument  

Dokumenter som gjelder organets virksomhet eller 

ansvarsområde.  

Må være:  

Mottatt eller sendt ut av organet.  

Dokumenter som ikke er sendt ut av organet må være 

ferdigstilte. 

Skal journalføres og knyttets til en bestemt sak. 

 

 



Objektarkiv 

 Ikke sortert etter emne (arkivnøkkel), men etter objekt. 

 Eks: person (navn, fødselsdato) eller eiendom (Gnr./Bnr.) 

 Eksempler: 

 Personalarkiv  

 Elevarkiv 

 Pasientarkiv 

 Eiendomsarkiv 



Saksarkiv eller objektarkiv? 

Generelle dokumenter og dokumenter som angår 

grupper av personer/eiendommer arkiveres i 

saksarkivet 

Dokumenter som gjelder én person/eiendom 

arkiveres i objektarkivet.  

 



Andre begreper 

 Bevare: ta vare på arkiv for evigheten. 

 Kassere: kaste arkiv som har hatt verdi i saksbehandling. 

 Arkivbegrensning: begrense mengden arkiv ved å holde 

utenfor dokumenter som ikke er å regne for arkiv. 

 Periodisere: dele arkivet inn i faste, planlagte perioder. 

 Proveniens: arkivets opphav; måten og stedet det ble skapt 

 Avlevere/deponere: overføre arkiv til depot. 

 



Hvorfor arkiv?  

Dokumentere at innbyggernes rettigheter har blitt 

ivaretatt. 

Dokumentere at kommunen har oppfylt sine plikter.  

Oversikt over tidligere saksgang og –behandling. 

Kilder til fremtidig forskning. 

Gjenstander og informasjon med kulturhistorisk 

verdi.  
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Arkivets verdier 

1. Administrativ verdi 

2. Juridisk verdi 

3. Kulturhistorisk verdi 

4. Rettighetsverdi 

 

 Demokrati, offentlighet, gjennomsiktighet, likebehandling, 

rettferdighet 



 

Post- og 

dokumentbehandling 



Dokumentflyt 

Mottak  

Journalføring 

Saksbehandling 

Arkivering 

Postsortering, arkivbegrensning, saks-

dokumenter, personlig post, verdipost m.m.  

Registrering av saksdokumenter, epost 

import, skanning av brev, fordeling  

Ekspedering, interne dokumenter, 

epostkorrespondanse, brukerstøtte, 

Kvalitetssikring, konvertering, 

avslutting av sak 



Postsortering 

Brev, e-poster og faksdokumenter 

Reklame, aviser, tidsskrifter etc. 

Verdipost og rekommandert post 

Regninger 

Personlig adressert post 

Feilsendt post 

 



Arkivbegrensning 

I forbindelse med åpningen av post skal det 
gjennomføres arkivbegrensning. 

Materiale som ikke er «arkivverdig» skal skilles ut: 

Reklame, trykksaker, rundskriv, annet mangfoldig og 
allment tilgjengelig materiale. 

Konsept, utkast, kladder, kladdenotat, kopier, interne 
meldinger.  

Annet materiale som verken er gjenstand for 
saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon. 

 



Inngående saksdokumenter 

Brev, e-poster og fakser som kan ses på som 

saksdokumenter for organet skal videre til 

journalføring før saksbehandling. 

Ved papirbasert arkiv skal e-poster, som er 

saksdokumenter for kommunen, tas ut på papir og 

behandles på samme måte som brev.  

Ved elektronisk arkiv importeres e-poster direkte 

inn i arkivsystemet og brev skannes inn. 

 



Spesielle tilfeller 

Personlig adressert post skal leveres uåpnet til 

mottaker, dersom ikke noe annet er avtalt. 

Det er ofte egne rutiner for åpning av spesielt 

sensitiv post, verdipost eller brev som er sendt 

rekommandert. 

Feilsendt post videresendes til rett mottaker. 

 



Journalføring 

Journal - register over saksdokumenter. 

Registrering av saksdokumenter i journalen 
(arkivsystemet). 

Journalpost - opplysningene i journalen om 
dokument med vedlegg. 

Utføres i hovedsak av arkivtjenesten, men også av 
saksbehandlere. 

 



Hvorfor journalføring? 

Det er påbudt: 

Arkivlova m/forskrift  

Offentligloven 

Forvaltningsloven 

 

Det er lurt: 
Redskap for ledelsen. 

Mulighet for å styre 
meroffentlighet og 
partsoffentlighet. 

Redskap for å takle presse, 
publikum og parter i 
saksbehandlingen. 

Journalen er «port» til 
arkivet sammen med 
arkivnøkkelen og gjør 
gjenfinning lettere. 

 



Inngående saksdokumenter på papir 

Stemples 

Fører på opplysninger 

Skannes (ved 

elektronisk 

arkivsystem) 

Knyttet til rett sak 

 

 



Skanning av dokumenter 

Gode rutiner sikrer at: 

Alle dokumenter blir skannet og 

arkivert. 

Alle sidene er med på hvert 

dokument. 

Skanningen er kvalitetsmessig god. 

Det er samsvar mellom arkiverte 

dokumenter og registrerte 

opplysninger. 

Dokumenter lagres i rett format. 



Opplysninger i journalen 

 Journalføringsdato 

 Saks- og dokumentnummer 

 Avsender/mottaker 

 Sak, innhold, emne 

 Dokumentdato 

 Avskrivingsmåte og –dato 

 

 I tillegg: arkivkode og eventuell 
«gradering» 
 



Journalnr. 

I(nngående) 

eller U(tgående) 

Avsender eller 

mottaker 

Brevdato 
Journalførings-

dato 

Elektronisk journal (sak-/arkivsystem) 

Innhold / tittel 

Ekspederings-dato 

Avskrivnings-måte 

Arkivkode 
68 

Gradering 



Hvilke dokumenter skal journalføres? 

Alle inn- og utgående 
saksdokumenter skal journalføres 
dersom de har blitt brukt i 
saksbehandling og har verdi som 
dokumentasjon. 

Dette gjelder også saksdokumenter 

som tilhører objektarkiv. 

 



Hva skal ikke journalføres? 

Materiale som verken er gjenstand for 

saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon 

skal ikke journalføres. 

Det som ikke er arkivverdig, dvs. det som skal skilles 

ut ved arkivbegrensning. 



Hva med interne dokumenter? 

Interne dokumenter er dokumenter som et offentlig 

organ har utarbeidet for sin interne saksforberedelse.  

Ifølge arkivforskriften er det frivillig å journalføre 

interne dokumenter. NB! Men de skal arkiveres. 

Det finnes likevel unntak.. 



Dokumenter som innholder endelig vedtak i en sak. 

Retningslinjer for saksbehandling. 

Saksfremlegg og saksliste til folkevalgt organ. 

Dokumenter fra eller til kontrollutvalg, revisjonsorgan eller 
klagenemnd. 

Dokumenter i saker der en kommunal eller 
fylkeskommunal enhet opptrer som ekstern part i forhold til 
en annen slik enhet. 

Dokumenter i saker på områder der en fylkeskommunal 
eller kommunal enhet har selvstendig avgjørelsesrett. 

 

Følgende interne dokumenter skal 

alltid journalføres: 
 



Utfordringer med journalføring 

Dårlige interne rutiner 

 

Personlige eposter 

 

SMS 

 

Sosiale medier 

 

 

 

 





Saksbehandling – arkivarens rolle 

Saksbehandling – 

beslutning/vedtak 

Flere saksdokumenter 

tilføres saken 

Ekspedering 

Dokumentfangst og 

brukerstøtte 

 

 

 

 



Arkivering – etter saksbehandling 

Kvalitetssikring av registreringer, avskrivning av 

restanser og dokumentkontroll. 

Arkivering, konvertering av dokumenter og avslutting 

av sak 



Dokumentflyt for inngående 

saksdokumenter 

Mottak  Journalføring Saksbehandling Arkivering 



Dokumentflyt for utgående 

saksdokumenter 

Ekspedering 

 

Journalføring 

Journalføring 

Saksbehandling 

Arkivering 



Dokumentflyt for interne dokumenteter 

Saksbehandling 

Journalføring 

Arkivering 



Funksjon Papirbasert arkiv Elektronisk arkiv  

1. Journalføring Dokument mottatt pr. post og faks 

stemples og journalføres. 

E-post tas ut på papir, stemples og 

journalføres. 

Dokument mottatt pr. post og faks stemples 

og journalføres/skannes inn i arkivsystemet. 

E-post importeres direkte inn i arkivsystemet. 

2. Fordeling Innkommende dokument legges ved 

saksmappen i hyllen til 

saksbehandler/leder. 

Innkommende dokument kommer i innboksen 

i arkivsystemet  til saksbehandler/leder. 

3. Ekspedering Svarbrev sendes ut, kopi legges i 

saksmappe og kopibok. Inngående 

dokument avskrives i journalen. 

Svarbrev skrives i arkivsystemet og sendes 

som e-post eller brev. Inngående dokument 

avskrives automatisk. 

4. Arkivering Saksmappen kontrolleres og arkiveres i 

arkivskap. 

Den elektroniske saken kontrolleres og 

avsluttes. 



Oppsummering:  

Alternativ 1 eller 2? 



Innsyn og offentlighet 



Innsyn: (ekstern) forespørsel om å få tilgang til 

saksdokumenter 

 

Sikkerhet 

Gradering  

Tilgangsstyring   

Avklaringer  

Hindre innsyn for andre 

(utenforstående) 



To lover: 

 offentleglova  

 forvaltningsloven 

 

 Men må nevne: 

 personopplysningsloven 



Innsyn 

Offentligheten har i utgangspunktet krav på innsyn i alt kommunen 
foretar seg 

 Gjennomsiktighet og åpenhet i forvaltningen er grunnleggende i et 
demokrati 

 Inngangsportene for offentligheten er: 

 Offentlig journal 

 Direkte henvendelser til kommunen ang. spesifikke saker (f.eks. ved 
partsinnsyn) 

 Fellesnevneren for disse er arkivet  

 Umulig for offentligheten å vite om et dokument på c:/ på en datamaskin 
eksisterer. 

 Alle kan kreve innsyn etter offentlighetsloven. Forespørselen kan 
komme både skriftlig og muntlig. 

 

 

 

 

http://sandnes-kommune.cloudapp.net/


ALT 

(i utgangspunktet) 

Saksdokumenter 

Journaler 

Andre lignende register  

Hva er offentlig?  



Postlister 

Statlig sektor: OEP 

Kommunal sektor: eget initiativ 

OBS! Omfatter ikke alle fagområder/ arkivsystemer, 

kun et utvalg. 

Bør man ha dokumenter ute på nett?  

  



Alle! 

Kan være anonym 

NB, gjelder innsyn etter offentleglova!  

Informasjonen kan brukes til ethvert formål 

Med mindre andre lover er til hinder: 

Åndsverklov, forhold til tredjepersoner   

Ingen krav til skriftliglighet 

Hvem kan kreve innsyn? 



Opplysninger underlagt taushetsplikt i andre 

lover 

Organinterne dokumenter 

Saksforberedende dokumenter hentet fra 

underordnete organ 

Rettsaksdokumenter 

Opplysninger av nasjonal sikkerhet 

 

Hva er ikke offentlig? 



Opplysninger vedr. økonomi-, lønns og 

personalforvaltning 

Opplysninger som kan føre til straffbare handlinger 

(innbrudd etc) 

Tilsettingssaker   

Men offentlig søkerliste! 

Med mer!  

Hva er ikke offentlig? Forts. 



§11:  

Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet 

likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn.  

Organet bør gi innsyn dersom omsyn til offentleg innsyn 

veg tyngre enn behovet for unntak.  

 

OBS! Gjelder kun for «kan»-unntak! 

Merinnsyn 



Opplysninger unntas offentlighet, ikke hele 

dokumentet 

Med mindre: 

Det resterende gir et misvisende bilde 

Det er urimelig arbeidskrevende å sensurere 

De unntatte opplysningene er det vesentligste av 

dokumentet 

Opplysninger vs. dokument 



 



 Bør vi unnta mindre? 

 Tilsettingssaker  

 Personalsaker  

 Interne dokumenter 

 

 Bør vi unnta mer?  

 Barnehagebilder 

 Offentlige søkerlister 

 Søknader om permisjon fra skole  

 «beskyttes mot seg selv» 

Uproblematisk? 

http://jbl.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=29936


Kan unntas offentlighet, ikke alltid skal 

Unntak fra unntak 

Meroffentlighet §11 

 

Dessuten: 

Partsinnsyn 

Personopplysninger  
 

 

Er det så enkelt? 



Styrer partenes rett til å få opplysninger om seg selv 

(§13a punkt 1) 

Innsyn bør avgjøres av fagleder for den enkelte etat 

(skole, barnevern, PPT, personal) 

Forvaltningsloven 



En part i en sak har rett til innsyn i sakens 

dokumenter. 

Part er en person som en avgjørelse retter seg mot eller 

som saken ellers direkte gjelder. 

 

Partsinnsyn 



Unntak fra partsinnsyn 

En part har ikke rett til å gjøre seg kjent med dokumenter 
som et forvaltningsorgan: 

Har utarbeidet for sin egen interne saksforberedelse  

Har innhentet fra et underordnet organ til bruk for sin interne 
saksforberedelse.  

Selv om dokumentet eller deler av det er unntatt 
partsinnsyn, har partene rett til å gjøre seg kjent med 
faktiske opplysninger. 

Bestemmelsene er «kan-unntak» og meroffentlighet/-
innsyn skal følgelig vurderes. 



Flere unntak fra partsinnsyn  

 En part kan heller ikke kreve å gjøre seg kjent med 

opplysninger som: 

Det av hensyn til hans helse eller forhold til personer som 

står ham nær, må anses utilrådelig at han får kjennskap til. 

Gjelder en annen persons helseforhold eller andre forhold 

som av særlige grunner ikke bør meddeles videre. 

 



 Alle har rett til innsyn i: 

 Om en er registrert 

 Hva slags personopplysninger som behandles 

 Hvem som er ansvarlig for behandlingen 

 Formålet  

 Hvor opplysningene er hentet fra 

 Om opplysningene vil bli utlevert, evt. til hvem. 

 Registrerte har i tillegg rett til innsyn i: 

 Sikkerhetstiltakene ved behandlingen 

 Men dette kan Datatilsynet mye mer om… 

 

Personopplysninger 

https://www.datatilsynet.no/personvern/innsynsrett/


Bør journalføres, men er ikke lenger et krav 

Avgjøres av saksansvarlig/ledelse 

«Uten ugrunnet opphold» 

 

Ved avslag (NB! DETTE er journalføringspliktig!): 

Skal være skriftlig 

Vise til rett paragraf 

Opplyse om klagerett 

Rutiner for innsyn 



Informasjonssikkerhet og 

taushetsplikt 



Lås datamaskinen! 

Legg fysisk arkivmateriale tilbake etter bruk! 

Tenk på plassering av skjerm ift. vinduer etc.  

Ikke send sensitiv informasjon på epost 

Vær obs på registreringer i sak/arkivsystemet som 

kommer ut på offentlig postliste 

  

Sikkerhet 



Lås datamaskinen! 

Legg fysisk arkivmateriale tilbake etter bruk! 

Tenk på plassering av skjerm ift. vinduer etc.  

Ikke send sensitiv informasjon på epost 

Vær obs på registreringer i sak/arkivsystemet som 

kommer ut på offentlig postliste 

  

Sikkerhet 
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Betyr hemmeligstemplet 

Etter sikkerhetsloven §11  

Fare for rikets sikkerhet  

Mer allment:  

Unnta dokument for innsyn 

Kalles også klausulering  

Gjøres ved journalføring 

Gradering 



Hindre at 

uvedkommende 

har tilgang til 

saker 

Både eksternt 

og internt i 

organisasjonen 

 

Tilgangsstyring 
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Taushetsplikt! 



Etiske retningslinjer 

6.Arkivarar bør søkje å fremje størst mogleg tilgjenge 
til alt arkivmateriale og yte upartisk hjelp til alle 
brukarar 

7.Arkivarar bør respektere såvel retten til tilgjenge 
som personvernet, og arbeide innafor rammane av 
relevant lovgjeving 

8.Arkivarar bør forvalte den tilliten som dei har fått til 
beste for samfunnet, og ikkje utnytte stillinga si til 
føremon for seg sjølve eller andre 

 



Arkiv i organisasjonen 



Ansvar og roller 

Arkivet skal:  

 Utføre det løpende arkivarbeidet  

 Betjene saksbehandlere 

 Kvalitetssikre journal- og 

arkivdatabase 

 Restansekontroll 

 

Saksbehandler skal: 

 Levere dokumenter til 

journalføring om de mottar post 

direkte 

 Skrive saksdokumenter i 

sak/arkivsystemet 

 Avskrive inngående dokumenter 

 Opprette saker?  

 Restansekontroll?  



Hvordan oppfylle dette? 

Vær synlige 

Vær dyktige 

Vær serviceinnstilte  

Vær tilstede 

Vær i forkant 

Vær kreative 

 



Synlighet 

Tenk plassering av 

arkivrom 

Skilt på døra 

Delta i ledergruppe? 

Oppsøk etater 

Opprett nettverk 

Fortell om dere selv 

 



Dyktighet 

Vær oppdatert 

Vær stolt av yrket 

Stå på kravene og meningene. 
Du har fasiten (hvis ikke, spør 
IKA      ) 

Behersk arbeidsverktøyet 
(sak/arkivsystemet)  

Dra på kurs 



Serviceinnstilling  

Vær behjelpelige  

Fiks opp i problemene 

Gi ros heller enn ris 

Smil!  

Alltid en åpen dør 



Tilstedeværelse  

Kontoret bemannet 24/7 

Eller i det minste 37,5/5 

Ta telefonen 

Delta i prosjekter 

Knytt gode kontakter 

innad i organisasjonen 



Vær i forkant 

Gi opplæring 

Hold kurs 

Nye oppgaver/nye medarbeidere – 

ta kontakt  

Rykter om bytte av fagsystem – ta 

kontakt umiddelbart!  



Kreativitet 

Årets journalfører 

Innvielsesfest i arkivet 

Lønningsp.. eh.. brus 

Arranger temakveld/dag 

Arkivutstillinger  

Arkivgerilja 


