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JOURNALFØRINGSKRITERIER OG JOURNALFØRING AV E-POST 

Foredrag på Samdok-konferansen 15. oktober 2014 kl. 15.10-15.30 
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Jeg heter Trine Nesland. Jeg er kvalitetsrådgiver i arkivet ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. 

Der har jeg vært i ca. 2 måneder. Før jeg begynte ved Diakonhjemmet, var jeg fagsjef for 

arkiv og dokumentasjon og arkivar i Ruter As i mange år. Ruter er administrasjonsselskapet 

for kollektivtrafikk i Oslo og Akershus – et offentlig eid aksjeselskap. Jeg er også redaktør i 

Arkivråd, tidsskriftet til Norsk Arkivråd, og kursinstruktør på Norsk Arkivråds kurs i 

offentlighetsloven. 

 

De siste månedene har jeg i tillegg deltatt i SAMDOK-arbeidsgruppen som tar for seg 

dokumentfangst fra e-post, der er vi en bredt sammensatt gjeng, fra både offentlig og privat 

sektor, som diskuterer dokumentfangst fra e-post, og som prøver å sette det vi vet om disse 

tingene sammen til noe som kanskje kan bringe oss ett skritt videre på veien til arkivsuksess, 

også på dette området. 

 

I de neste 20 minuttene skal jeg presentere noen tanker jeg har gjort meg om nettopp dette 

med e-post, hva jeg tror det er som gjør at dette er så arkivpraktisk krevende, og hvor veien 

videre bør gå. Mye av det jeg kommer til å si er basert på den erfaringen jeg har fra 

arkivdanningsarbeidet i flere virksomheter, en god del er basert på bacheloroppgaven min om 

journalføringskriteriene, som jeg skrev som del av utdanningen i arkiv og 

dokumentbehandling som jeg har tatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og noe har jeg 

plukket med meg fordi jeg er med i denne nettopp nevnte SAMDOK-arbeidsgruppen. 
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For noen år siden skulle min daværende arbeidsgiver Ruter innføre ePhorte som 

sakarkivsystem. Dette inkluderte nødvendigvis at saksdokumenter på e-post også skulle 

registreres i systemet, det vil si arkiveres og i de fleste tilfeller også innføres på offentlig 

journal. Nå har jeg ikke tenkt å redegjøre her for hva som kunne og burde vært gjort 

annerledes i det innføringsprosjektet, som kanskje hadde gitt et bedre resultat – jeg kan nøye 

meg med å konstatere at det var en viss motstand blant brukerne. 

 

Ved en anledning diskuterte jeg ePhorte og bruken av ePhorte med en kollega som heter 

Halvor. Det jobber mange dyktige personer i Ruter og Halvor er absolutt en av dem. Han er 

sivilingeniør med mange års erfaring fra kollektivtrafikken, og en sånn type person som har 

en visjon og et mål med sitt virke – det er det jo ikke alle som har. 

 

Halvor er også veldig flink til å kalle en spade for en spade, og nettopp det har jeg fått erfare 

flere ganger. Ved en anledning diskuterte altså jeg og Halvor ePhorte, hva som skulle 

registreres og ikke, og vi kom inn på dette med e-post. Jeg var veldig tydelig: 

journalføringsplikten gjelder også for e-poster, hvis de er mottatt utenfra eller er sendt ut, om 

det hersker ingen tvil – du må registrere e-postene dine inn i systemet. Halvors svar på mitt 

resonnement var kort og konsist. 
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 «Det bestemmer ikke du.» 

 

Jeg skal innrømme at jeg ble litt satt ut av den tilbakemeldingen, og følte meg vel også ganske 

maktesløs. Det er jo en grunn til at jeg husker dette så godt som jeg gjør, også nå så mange år 



Trine Nesland 

2 (7) 
 

etterpå. Så ser jeg jo nå i ettertid at dette utsagnet ikke var veldig konstruktivt fra Halvor sin 

side, det var ikke noe forsøk der på å finne en løsning på våre felles utfordringer, men poenget 

mitt med å fortelle denne lille historien her, det er at Halvor hadde jo helt rett. Det er ikke jeg 

som bestemmer at han skal registrere e-postene sine i arkivsystemet. 

 

Jeg kan si at loven bestemmer det, i Ruters tilfelle ved offentlighetslovens pålegg om å føre en 

offentlig journal etter reglene i arkivloven med forskrifter, da helt konkret… 
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…arkivforskriftens kapittel 2, del B, paragraf 2-6, som sier at organet skal ha en eller flere 

journaler der man registrerer alle inngående og utgående dokumenter som etter 

offentlighetslovens paragraf 4 må regnes som saksdokument for organet, så fremt de er 

gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon, og organinterne dokumenter 

så langt man finner det tjenelig.  
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Men hvem er det som bestemmer hva som er gjenstand for saksbehandling og hva som har 

verdi som dokumentasjon? Jo, det er saksbehandlers skjønn som avgjør – det er Halvor selv 

som bestemmer hvilke av «hans» e-poster som er gjenstand for saksbehandling og har verdi 

som dokumentasjon, det er han selv som bestemmer hva som skal arkiveres og hva som skal 

journalføres. 

 

Kan arbeidsgiver legge føringer? Så klart han kan det. Arbeidsgiver kan si at bestemte typer 

e-poster skal håndteres slik og sånn, dokumentasjonen av bestemte transaksjoner eller typer 

transaksjoner i bestemte prosesser er uttrykk for saksbehandling og har verdi som 

dokumentasjon av virksomheten – det må vi ta vare på.  

 

Så kan arbeidsgiver sørge for opplæring, arkivet kan invitere seg selv til avdelingsmøter for å 

framsnakke arkivering og journalføring, journalføring kan inkluderes som rapporterings- eller 

tilbakemeldingspunkter i medarbeidersamtaler slik at arbeidstaker i alle fall i teorien blir 

ansvarliggjort for sin etterlevelse – eller manglende etterlevelse – av regelverket. Det er 

nesten bare kreativiteten som setter grenser for hvilke tiltak man kan iverksette. 
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Og jeg sier nesten, for her spiller personopplysningsloven en rolle. Personopplysningsloven 

begrenser arbeidsgivers mulighet til å gripe inn overfor arbeidstakere som ikke forholder seg 

til arkivregelverket eller til arkivrelaterte føringer fra arbeidsgiver selv. Og det gjør den ved å 

definere e-postboksen min som privat, selv om det er arbeidsgiver som «gir» meg den, selv 

om jeg har den i kraft av å være ansatt et sted. 

 

I mars i år skrev Vilde Ronge, mens hun ennå var leder av Norsk Arkivråd, om nettopp dette i 

Aftenposten meninger, i innlegget «Er det din e-post? Eller jobbens?». Hun skrev der at… 
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…«Hver og én har nå blitt sin egen arkivsjef. Hvilke e-poster vil jeg slette, hvilke tar jeg vare 

på og hvor lenge?» 

 

Dette er spørsmål som er ekstremt krevende å svare på selv for oss som er her i dag, som man 

må regne med at har litt mer greie på bevaring og kassasjon enn de fleste. Likevel er vi nødt 

til å la det være opp til hver enkelt medarbeider å gjøre disse vurderingene av «sin egen» e-
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post, subjektivt og fullstendig uten arkivfaglig kompetanse og kanskje også fullstendig uten 

arkivfaglig kontroll. 

 

En tidligere kollega av meg hadde en kanskje litt i overkant praktisk tilnærming til det hele. 

Han slettet alt fortløpende. E-poster, SMS-er, papirer, alt. Når han mente seg ferdig med det, 

så gikk det i bøtta. Han trengte det ikke lenger, og i hans øyne trengte ingen andre det da 

heller. 

 

Mitt forslag om at kanskje han heller kunne arkivere forløpende, dvs. registrere det han ville 

kaste i ePhorte, ble ikke akkurat møtt med jubel, nei, det hadde han ikke tid til. Dette var et 

ekstremt tilfelle så klart, og vi kunne sikkert gjort mer for å forandre denne adferden, men da 

kommer vi med en gang tilbake til tiden. Han hadde ikke tid til å registrere i ePhorte, mente 

han, men betyr det at andre medarbeidere, for eksempel arkivmedarbeidere, har tid eller skal 

måtte bruke tid på kontinuerlig å prøve å overtale ham til å gjøre det? 

 

For det er strengt tatt det eneste, reelle virkemiddelet man har: overtalelse. Kan man som 

arbeidsgiver kreve tilgang til e-postboksen hvis man har gode nok argumenter? Jo, det kan 

man, hvis man mistenker at det foregår ulovligheter eller det er absolutt nødvendig for driften. 

Personopplysningsloven åpner for det. Likevel aldri vedvarende, aldri som en reell, konstant 

løsning på problemet, kun som et tiltak der og da, med tilhørende begrenset, i alle fall 

tidsbegrenset, effekt. For en ting er i alle fall sikkert som banken, og det er at det kommer og 

sendes nye e-poster hele tiden, og da er ikke de små, få mulighetene som 

personopplysningsloven gir til noe særlig hjelp. 
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Jeg nevnte journalføringskriteriene så vidt. Det er min oppfatning at journalføringskriteriene 

er grovt underdebattert, og at det at de hittil ikke i noe særlig grad har vært tema i fora som 

dette, det tror jeg har store konsekvenser i arkivdanningen, og ikke minst for fremtidens 

arkivbrukere. 

 

Journalføringskriteriene «gjenstand for saksbehandling» og «verdi som dokumentasjon» er 

upresise – og upresiserte. Samtidig er de kanskje de mest sentrale byggesteinene både i 

offentlighetsloven og i arkivloven. Det er disse to begrepene som skal være styrende for hva 

som faktisk kommer til arkivet. Men på tross av denne sentraliteten, er det min oppfatning at 

mulighetsrommet som kriteriene skaper bidrar til å undergrave lovverkets intensjoner. 

 

Altså intensjoner – da er det formålsparagrafene vi snakker om. I offentlighetsloven er 

intensjonene demokratisk deltakelse, rettssikkerhet, tillit til forvaltningen, i arkivloven er det 

sikring av at arkiv med mulig verdi for ettertiden blir tatt vare på og gjort tilgjengelig. Og vi 

er overhodet ikke i nærheten av å oppfylle disse intensjonene, i alle fall ikke for e-postens 

vedkommende. 

 

Juridisk metode gir føringer for hvordan man skal gå frem når en lovtekst er uklar eller 

upresis, men det er veldig vanskelig å lykkes med å implementere en generelt vurderingstung 

tilnærming til det som, om ikke annet enn av kapasitetshensyn, burde kunne gjennomføres 

med enkle eller til og med automatiserte arbeidsoperasjoner. Akkurat det har jo vært snakket 

mye om etter hvert, muligheten for automagisk journalføring – men hvor mulig er det egentlig 

innenfor rammene av det lovverket vi har i dag? 
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Det er åpenbart at det fremstår enklere for medarbeidere å slette e-postene fortløpende fremfor 

å registrere dem i arkivsystemet, for hvis de skulle finne på å gjøre som de skal, det vil si 

registrere alle de journal-/arkivpliktige e-postene sine, så utløser registrereringen en masse 

merarbeid videre i virksomheten, for arkivet så klart, men ikke minst når innsynskravet 

kommer, og medarbeideren selv, eller andre, må vurdere om det er ok eller ikke å gi innsyn i 

e-posten, ut fra et offentlighetsregelverk som man må være lynende intelligent, eller i alle fall 

ekstremt godt trent i for å klare å bruke på en skikkelig måte.  

 

Jeg har selv fått akkurat dette i retur, det var tidligere i år, da jeg forklarte 

journalføringsplikten for en ny kollega. Han slo ganske enkelt slo fast med en gang at hvis 

alle gjør som de skal, dvs. registrerer alle e-postene som de skal registrere, så bryter systemet 

fullstendig sammen, for det finnes ikke et tilstrekkelig solid mottaksapparat i arkivet. På det 

tidspunktet var vi 2 ansatte i arkivet, på totalt nærmere 240 ansatte. 

 

Det er ikke sikkert at det vil være tilfellet overalt, noen steder har kanskje en bemanning som 

er i stand til å takle at medarbeiderne etterlever journalførings- og arkiveringsplikten, men 

mange steder, jeg skal ikke si de fleste, men i alle fall en god del, så er nok dette en reell 

problemstilling. Arkivet skal kvalitetssikre og journalføre hver eneste e-post som registreres 

av brukerne av systemet, og hvis alle gjør som de skal, så kan de som jobber i arkivet aldri gå 

hjem igjen, og det er ikke sikkert de klarer å spa unna da heller.  

 

Men tilbake til det automagiske. Det kan hende at automagisk i seg selv er en utopi, men 

muligens finnes det grader av automagisk. Vilde Ronge fortalte for en tid tilbake, også det 

mens hun ennå var leder i Norsk Arkivråd, om et foredrag hun hadde vært på, det var 

McDonalds, hvis jeg ikke husker feil, som hadde gjort arkivering kjempelett. Når 

medarbeidere trykket «Send» eller lukket et program, fikk de spørsmålet «Er du ferdig?», 

altså  
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«Are you done?». 

 

Og hvis de svarte «Ja» på det, ble det de hadde produsert arkivert. «Er du ferdig?». Det blir 

kanskje ikke enklere enn det. Og trenger det være så mye vanskeligere? 

 

Vi har gjort det ganske mye vanskeligere, ved å legge opp til registrereringer som i veldig stor 

grad bygger på manuelle innholdsbeskrivelser. Vi må lese og deretter må vi beskrive det vi 

har lest på en kort og konsis, men likevel presis, måte. Det første spørsmålet vi bør stille i 

denne sammenhengen, er om det virkelig er nødvendig å gjøre det sånn. Og det andre 

spørsmålet vi bør stille, er om teknologien kan hjelpe oss på veien mot bedre, i alle fall mer 

effektive, måter å gjøre det på? 

 

Og så klart kan teknologien hjelpe oss. Men noen må gå først, og den som går først må 

nødvendigvis bære den største kostnaden. Desto viktigere blir det med myndigheter som 

legger til rette for nytenking og innovasjon, og at vi får et lovverk som gjør det samme. Det er 

litt klisje å si akkurat dette, det vet jeg veldig godt, men det betyr ikke at det ikke stemmer.  
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I kollektivtrafikken har man noe som heter belønningsordningen, der kommuner og 

fylkeskommuner som legger til rette for kollektivtransport kan få øremerkede midler til 

arbeidet, altså pengestøtte. Om det er direkte overførbart til arkivsfæren, det skal ikke jeg ta 
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stilling til her, men om jeg kan få lov til å prøve å være litt innovativ og nytenkende her og nå, 

så tør jeg påstå at en myndighetsfinansiert belønningsordning for innovasjon i arkivdanningen 

neppe den dummeste ideen som er kastet frem noen gang.  

 

Da arkivloven trådte i kraft for 15 år siden, var kommunikasjonskulturen en helt annen. Vi 

kommuniserte ikke daglig med hverandre på SMS, å skulle sende SMS til sjefen var jo helt 

utenkelig, e-posten var ikke hovedregelen, slik den er i dag, smarttelefonen fantes ikke. Så 

utrolig mye har skjedd, og vi har beveget oss i rekordfart inn i en virkelighet som var science 

fiction for bare noen år siden. 

 

Jeg er ikke all verdens gammel, men jeg husker godt da mobiltelefonen ble allemannseie, den 

var stor og klumpete, hadde antenne som måtte trekkes ut, og vi kunne ringe, sende 

tekstmeldinger… 
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…og spille Snake. Og det var helt suverent, vi var jo så moderne. Virkeligheten i dag er en 

helt annen, og et eller annet sted på veien har arkivet falt litt av – det over-autonome 

korrespondansetoget har forlatt perrongen, og vi løper etter. 
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Sakarkivsystemene, eller varianter av electronic document and records management systems, 

som de heter på engelsk, er litt som mobiltelefonene fra begynnelsen og midten av 90-tallet, 

de er dinosaurer. Dinosaurene, altså de ordentlige, fungerte på et tidspunkt de også, men så 

sluttet de å fungere, og i dag graver vi frem rester av dinosaurene og prøver å lime dem 

sammen igjen til noe som vi håper vi kan klare å skjønne noe av. Nå skal jeg ikke trekke 

dinosaurmetaforen altfor langt, men jeg synes likevel at jeg kan få lov til å foreslå at vi alle 

tenker litt på hvor mange av de dinosaurene som en gang fantes, som vi aldri kommer til å 

finne rester av i dag eller i fremtiden. Alt som ikke lagres på et eller annet vis, det går tapt.  
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Høsten 2013, altså for et år siden, gjestet Luciana Duranti Norge. Hun er arkivprofessor fra 

Canada og vel noe av det nærmeste en superkjendis man kommer i arkivverden, hun var i 

Norge for å snakke om det seneste tilskuddet til InterPARES-familien, InterPARES trust, 

altså tillit. InterPARES er en forskningsprosjekt-familie som har gått over mange år, i flere 

intervaller, som Duranti har ledet. 

 

Hun deltok på en rekke aktiviteter mens hun var her, blant annet var hun hovedpersonen på 

arkivteoretisk kollokvium, som arrangeres med jevne mellomrom av Norsk Arkivråd og 

Høgskolen i Oslo og Akershus. Og som del av diskusjonen der, fortalte Duranti at hun nylig 

hadde kjøpt seg hus, og huset, det var kjøpt på e-post. Avtalen var inngått på e-post, 

dokumenter ble utvekslet på e-post, det hele ble kun lagret på epostserveren etterpå. 

 

I InterPARES trust-, altså tillitssammeheng, er dette selvfølgelig interessant – kan vi ha tillit 

til at dokumentasjonen er bevart sikkert, at ingen kan tukle med den, og ikke minst: har vi 

tillit til dette – om vi kan ha det er en ting, om vi har det er noe annet. Og motsatt for så vidt. 

Duranti var sannelig ikke sikker på om det var grunn til å anse e-post som tilstrekkelig 

dokumentasjon av huskjøpet, men hun konstaterte at det er hit vi har kommet, viktige avtaler 

blir inngått på e-post, dokumentasjonen av avtalene lagres på e-post.  
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Og dette skjer jo ikke bare privat heller. For noen år siden nå, så godtok Ruter å finansiere 

kjøp av busser for flere millioner på e-post, da med hjemmel i en eksisterende 

operatørkontrakt. Det ble litt styr i media, av typen «nei, slikt går det ikke an å avtale på e-

post», men det gjør det. E-posten som autoriserte kjøpet besto av et par linjer tekst, var sendt 

fra driftssjef til bussoperatør, og eksisterte etter det kun i driftssjefens egen e-postboks. 

Kanskje litt uryddig, men det eneste virkelige lovbruddet der, var bruddet på 

journalføringsplikten. Og det ble ikke nevnt med et ord, heller ikke i media. 

 

Vi husker Lysbakken-saken, som også hadde manglende journalføring og arkivering som del 

av tema, der fikk journalføringen og arkiveringen litt oppmerksomhet, likevel ikke i en slik 

grad at diskusjonen beveget seg opp på et mer prinsipielt nivå – hva er det som fører til at 

manglende, mangelfull eller feil journalføring og arkivering faktisk skjer. Og hva kan vi gjøre 

med det. Den diskusjonen er det på høy tid at vi tar, slik at vi kan klare å komme videre. Vi 

må finne ut av hva som hindrer problemets løsning, slik at vi kan rydde det av veien. Deretter 

løser vi problemet. 
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For bare noen uker siden, gikk Arkivverket ut og sa at å lagre norsk arkivmateriale i 

nettskyen, på servere som muligens befinner seg i utlandet, det er ulovlig. Denne uttalelsen 

har vært en kime til noe debatt og interesse, relativt mye i arkivsammenheng, må man vel 

kunne si. Uttalelsen var veldig klar, veldig tydelig, og reaksjonene, også på politisk nivå, har 

ikke latt vente på seg. 

 

Det samme må skje med e-posten. Kunnskapsnivået blant alle e-posteiere må heves, e-

postkulturen – jeg skal ikke si må, selv om jeg har lyst – e-postkulturen bør endres, 

kunnskapsnivået på arbeidsgiversiden må heves. Arbeidsgiver trenger å få tydeliggjort 

konsekvensene av disse e-postskapte hullene i arkivene… 
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…før vi kommer til det som Tine Weirsøe i Scandinavian Information Audit kaller «de 

brennende plattformer», noe tar fyr, går veldig galt, fordi vi ikke hadde ting på stell.  

 

I de aller fleste tilfellene er det likevel sånn at plattformen aldri tar fyr, rett og slett fordi når 

det er fare for brann, settes alle kluter til for å unngå at den bryter ut. Den innsatsen koster 

penger, og har en veldig høy kvalitativ risiko, og kostnaden og risikoen kunne nødvendigvis 

vært unngått hvis man hadde fullstendige arkiver.  

 

Nettopp det må vi som jobber med arkiv og i arkivene bli flinkere, og også få hjelp til, å 

synliggjøre. Det har en konsekvens å neglisjere arkivet, uavhengig av om neglisjeringen skjer 

som en følge av en enkeltpersons handlinger, eller om det er en strukturell neglisjering, for 

eksempel en neglisjering i kraft av det lovverket vi har. På sikt tror jeg at konsekvensen for 

arkivskaper blir at man taper rettssaker eller kommer dårligere ut i tvistesammenheng fordi 

bevisene man legger frem har dårlig arkivkvalitet – der motparten klarer å så tvil om 

fremlagte dokumentasjons troverdighet og ekthet. 

 

--- 

 

Hva bør skje nå? Om jeg skal prøve meg på en oppsummering og kanskje en presisering:  
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Personopplysningsloven står i veien for mye, den hindrer oss i å kunne utnytte automagiens 

fulle potensial. Samtidig er det så klart en god grunn til at vi har personopplysningsloven, det 

må vi ikke glemme på veien.  

 

Så er ikke arkivloven til så mye hjelp heller, tvert imot kanskje, og det største problemet, tror 

jeg, er følgende: E-posteier, altså den ansatte, vet ikke hva han skal arkivere og journalføre – 

«gjenstand for saksbehandling» og «verdi som dokumentasjon», hva betyr det, hva innebærer 

det? Og hvis han klarer å finne ut av journalføringskriteriene, hvor enn tilfeldig og subjektiv 

den utfinningen måtte være, hvis han klarer å finne ut av dem, så venter en potensielt 

tidkrevende og til dels komplisert registreringsprosess som han selv vanskelig ser nytten av, 

eller kan høste gevinstene av. Når noe arkiveres slik det skal, er det jo ikke nødvendigvis den 

som gjør arkiveringen som høster gevinstene, det er kollegaer som skal inn i saken i ettertid, 

eller som finner saken og kan lære av den, eller gjenbruke elementer av den, og det er 

fremtidens arkivbrukere. Og det er dessverre sjelden et tilstrekkelig kraftfullt insentiv til god, 

det vil si konsekvent og kontinuerlig etterlevelse av lovverket. 

 

Så kan teknologien hjelpe oss, men noen må gå foran, og lovverk og myndigheter må tillate 

og legge til rette for innovasjon og nytenkning, fremfor å tviholde på de vanskelige 

vurderingene og de omstendelige beskrivelsene på enkeltelementnivå. 

 

Nå som arkivloven skal revideres, har vi en gyllen mulighet til å få på plass endringer som lar 

arkivskapere gjøre det som er nødvendig for å unngå ufullstendige arkiver, for egen del så 

klart, men også for fremtidens arkivbrukeres del. 
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Takk for meg. 


