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«Det bestemmer ikke du.»



Journalføring

Arkivforskriften kap. II, del B, § 2-6:

«Eit offentleg organ skal ha ein eller fleire journalar for registrering av
dokument i dei sakene organet opprettar. I journalen skal ein
registrere alle inngåande og utgåande dokument som etter
offentleglova § 4 må reknast som saksdokument for organet, dersom
dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon.
Organinterne dokument, jf. § 1-1 til § 1-3, registrerer organet i
journalen så langt organet finn det tenleg. […]»



Journalføring

Arkivforskriften kap. II, del B, § 2-6:

«Eit offentleg organ skal ha ein eller fleire journalar for registrering av
dokument i dei sakene organet opprettar. I journalen skal ein
registrere alle inngåande og utgåande dokument som etter
offentleglova § 4 må reknast som saksdokument for organet, dersom
dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som
dokumentasjon. Organinterne dokument, jf. § 1-1 til § 1-3, registrerer
organet i journalen så langt organet finn det tenleg. […]»



E-post i personopplysningsloven

Personopplysningsforskriften kap. 9, § 9-2:

«Arbeidsgiver har bare rett til å gjennomsøke, åpne eller lese e-post i 
arbeidstakers e-postkasse

a) når det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre 
berettigede interesser ved virksomheten,

b) ved begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e-
postkassen medfører grovt brudd på de plikter som følger av 
arbeidsforholdet, eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed.

[…]»



«Hver og én har nå blitt sin egen 
arkivsjef. Hvilke e-poster vil jeg 
slette, hvilke tar jeg vare på og 

hvor lenge?»



Journalføring

Arkivforskriften kap. II, del B, § 2-6:

«Eit offentleg organ skal ha ein eller fleire journalar for registrering av
dokument i dei sakene organet opprettar. I journalen skal ein
registrere alle inngåande og utgåande dokument som etter
offentleglova § 4 må reknast som saksdokument for organet, dersom
dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som
dokumentasjon. Organinterne dokument, jf. § 1-1 til § 1-3, registrerer
organet i journalen så langt organet finn det tenleg. […]»



«Are you done?»

















Oppsummert

• Personopplysningsloven og arkivloven 
hindrer oss i å nå automagiens fulle 
potensial.

• Journalføringskriteriene forvirrer brukerne.

• Teknologien kan hjelpe oss, men noen må gå 
foran.

• Lovverk og myndigheter må tillate og legge til 
rette for innovasjon og nytenking!



Takk for meg!


