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”Det første vi gjorde var å oppsøke 
Riksrevisjonens offentlige journal, 
som er tilgjengelig via 
Riksrevisjonens hjemmeside”

(Dagsavisen om pensjonssaken)



”Arkivene ser kontroll med 
dokumenter som sin primæroppgave. 
Den service som de yter overfor 
pressen med å skaffe tilveie og 
sende ut dokumenter oppfattes som 
tilleggsarbeid som sees på som noe 
som ikke har med arkivarbeid å 
gjøre. Det bryter med vår 
konserverende virksomhet.”



”Arkivene og informasjonskontorene 
ser som et av sine ansvarsområder å 
legge til rette for gjennomføringen av 
offentlighetsloven. Derfor er det 
generell positiv holdning til Elektrisk 
postjournal, og til å være med på å 
gi god service til journalistene.”









Fra statsministeren 

«Hei Rune. Det er veldig bra at du har 
kontakt med karl eirik. Fortsett med 
det. Hvis du vil er jeg klar for å 
snakke med deg direkte. Ring i så 
fall på dette tlf. nummeret. Ring 
gjerne før kl. 17.30. Går i møte da. 
Ha en god helg». 



Fra Bjerke

«Takker for det. Foreløpig er kom god. 
Tar kontakt om nødvendig. Volum, 3 
år og en stø og beroligende 
statement er det som er viktigst nå! 
Lykke til, Rune». 

På denne svarte Jens Stoltenberg: 

«Takk. Snakker med karl eirik nå. 
Lykke til deg». 





Fire offentlighetstrusler  

1. Interne dokumenter 

2. Dokumenter som befinner seg hos 
eksterne 

3. Dårlig teknologi – begrensede 
søkermuligheter 

4. Mangel på ressurser 



Teknologisk demokratisering 
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Fra Stortingets behandling: 

”F l e r t a l l e t viser til at utlegging av journaler
på Internett vil lette tilgjengeligheten til
journalene og dermed styrke
offentlighetsprinsippet.

F l e r t a l l e t mener at de muligheter
den teknologiske utviklingen her gir til større
åpenhet bør utnyttes.”

Innst. O. nr 41 (2005-2006) 



”Og ikke sjeldent kommer vi inn på 
dokumentasjon som ikke er arkivert, 
det vil si at resultatet av oppsøkende 
brukerstøtte ofte er økt 
dokumentfangst. Og slikt varmer en 
arkivsjel!”

Fra innlegget ”Brukerstøtte - en arkivar er nærmere 
enn du tror!” Av Ola Langnes-Øyen





”Arkivfolka er mine beste venner... Som 
regel alltid hjelpsomme, f.eks. med å lete 
opp saker. Mitt generelle inntrykk er at de 
er samvittighetsfulle, og har et stolt og 
kunnskapsrikt forhold til faget. Dessuten 
er det sjeldent dem som fatter vedtak om 
avslag, og får dermed ikke anledning til å 
bli fornærmet eller ta ting personlig. 
Jurister derimot... ;-)”


