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Endring i arkivforskriften gir unntak for 

journalføring av innsynskravene

Endring i arkivforskriften, ny § 2-6 annet ledd, 

14. desember 2015:

Dokument i saker om innsyn er ikkje omfatta 

av journalføringsplikta, med mindre 

dokumenta gjeld eller inneheld ei nærmare 

grunngjeving, ein klage, eit krav om betaling 

for innsyn eller eit spørsmål om korleis innsyn 

skal givast.

Hvorfor og hva betyr det i praksis?



Bakgrunn – gå tilbake til 2010

 Klagesak til Sivilombudsmannen – manglende 

journalføring og arkivering av innsynskrav. Uttalelse 

om at innsynskrav «er gjenstand for 

saksbehandling og har verdi som dokumentasjon» -

= journalføring

 Kulturdepartementet sendte i 2010 på høring 

forslag om å endre arkivforskriften slik at det ikke 

ble krav om journalføring av

 Innsynskrav

 SMS og lignende
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Desember 2015

 Innsynskrav – endring i arkivforskriften. Ikke krav 

om å journalføre, men arkiveringsplikten er ikke 

endret.

 SMS og lignende – ingen endringsforslag (ennå)
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Høringssvarene – mye motstand og 

mange spørsmål!

 Hva menes med «ei nærmare grunngjeving»?

 Hva med de som rutinemessig og uoppfordret gir 

begrunnelse i sitt svar? = journalføring?

 Hva med de som gir en (aldri så tynn) begrunnelse for 

innsynskravet sitt? = journalføring?

 Er innsynskrav «støy i journalen» på grunn av 

mengde? – Overførbart til andre sakstyper?

 Men nødvendig med avgrensninger

Mange spørsmål er fremdeles ubesvarte!
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Journalføring og arkivering

«Gjenstand for saksbehandling og verdi som 

dokumentasjon»

 Begge vilkår oppfylt: journalføring

 Ett av vilkårene oppfylt: arkivering

 Eller unntak gitt i forskriften: Visse innsynskrav

Men det er selvsagt lov til å fortsette med 

journalføring av innsynskravene. Kravet er 

bortfalt, men ikke et påbud om å la være!
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