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22. juli-kommisjonens arkiv – 

Sikkerhet, rutiner, dokumentflyt, 
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Mandat for uavhengig kommisjon 

Oppnevnt av Kongen i statsråd 12. august 2011 

”Foreta en gjennomgang og evaluering av hendelsene 22. juli 

slik at det norske samfunnet skal kunne stå best mulig rustet 

til å avverge og møte eventuelle fremtidige angrep”. 

 

”Kommisjonen skal se nærmere på samfunnets og 

myndighetenes evne til: 

- å avdekke planer om og avverge angrep 

- å beskytte seg mot og redusere konsekvensene av angrep 

- å håndtere situasjonen under og etter slike hendelser, herunder 

ivaretakelse av skadede og pårørende” 

 

”Kommisjonen skal komme med anbefalinger om nødvendige 

tiltak for å få en bedre fremtidig beredskap” 
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Starten 

Kan du komme til en samtale 22. august? 

Kan du begynne 24. august? 

Ha det til familien i ett år? 

Svulstige ord og tanker – hvor var i fjor mentalt? 

Om å være med på bygge noe fra ingenting 

Praktiske grep viktig 

Krav fra verden utenfor  



8 

De nye kollegaene 
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Dagliglivet 

Aldri en helt lik dag 

Alle gjør alt i starten, men så blir vi spesialister 

Tydeligere strukturer etter hvert som tiden gikk 

Lange dager, men egentlig aldri sliten i hodet 

Leveranser og status en del av hverdagen 

Forholdet til media 

Forholdet til pårørende, etterlatte og overlevende 

Forholdt til SMK 
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Dagliglivet – alle folka som kom til 

oss 
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Dagliglivet – å bygge opp noe fra 

ingenting 
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Media og kommisjonen 
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Media og kommisjonen 
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Media og kommisjonen 
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Media og kommisjonen 
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Venner med pressen!  
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Sikkerhet 

NSM – dialog og krav 

Sikkerhetsloven – instrukser og forskrifter 

Paranoia? 

”Bunkersen” blir til – om å hindre lekkasjer 

Forholdet til DSS 

Praksis, og ikke teori – vår venn 

makuleringsmaskinen 

Alt blir en rutine – avvik varsles og granskes 
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Arkivet – en del av sikkerheten rundt 

dokumentene 

Første journal 

TO journaler 

Bruken av Utforsker 

Papirarkiv eller et digitaltarkiv? Ja, takk begge 

deler! 

Praksis styrer mer enn teori – eller 

saksbehandlernes behov først – tilpasse arkivet til 

dette 

Arkivnøkkel 

Bruken av Excel 

Innsyn og sikkerhet 
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Arkivet 

Innsynsbegjæringer 

Sivilombudsmannen 

Datatilsynet 

Riksarkivet 

Statsministerens kontor og avlevering 

Håndteringen av graderte dokumenter 

Kommisjonsmøtene 

Arkivarens rolle i det hele 
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Arkivet – om å finne alt, veldig fort! 
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Arkivet 
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Arkivet 
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Om å lage en arkivnøkkel 
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Forklaringene – regimet rundt disse 
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Møteloggen – kontroll på 

informasjon 
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Utforsker - sikkert? 
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Slutten på arbeidet 

Korrektur 

Fotnoter 

Litteraturliste 

Trykking 

Avlevering – journalpost 665 

Pressekonferanse 

Møte med Jens Stoltenberg i Parkveien 

Dagen etter 13. august 


