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Endringar i arkivforskrifta - Journalføring av doktunent i innsynssaker - 
Arkivmessig behandling av tekstmeldingar — høyring 

Olje- og energidepartementet syner til brev av 22. oktober 2010, med framlegg til to 
justeringar i arkivforskrifta. Høyringa er og førelagt Norges Vassdrags- og 
energidirektorat og Oljedirektoratet. Svaret til NVE leggast ved som kopi, da KUD 
allereie skal ha motteke kopi av brevet. 

Journalføring av dokument i innsynssaker 
Departementet følgjer same praksis som er skissert i høringsnotatet når det gjeld 
arkivering av krav om innsyn samt journalføring av ytterligare grunngjeving og klagar 
på avslag om innsyn. Departementet har ingen merknadar til dette punktet. 

Arkivmessig behandling av tekstmeldingar 
Departementet har ingen merknader til forslaget om at tekstmeldingar behandlast på 
lik linje med telefonsamtalar, jf forvaltningslova § 13. 

Departementet ønskjer likevel å presisere at endringar i arkivforskrifta må 
tilretteleggast for den teknologiske utviklinga innan arkivfaget og elektronisk 
saksbehandling . Til dømes om ei verksemd legg til rette for mobile kontor der 
mobiltelefon blir ein del av arbeidsverktøyet og tekstmeldingar blir brukt i større grad, 
bør tekstmeldingar likestilles telefaks og e-post, jf arkivforskrifta § 3-2. 
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Høringssvar fra NVE- forslag til endringer i arkivforskriften - 
Journalføring av dokument i innsynssaker og arkivmessig behandling 
av tekstmeldinger 

Vi viser til e-posthenvendelse av 14.12.2010 der OED ber om eventuelle merknader til 
Kulturdepartementets forslag til endringer i arkivforskrifta innen 10. januar 2011. 

NVE har gjennomført en kort intern høring av forslaget og har følgende merknader til de to ulike 
forslagene til endringer i arkivforskrifta: 

Journalforing av innsynskrav - arkivforskrifta § 2-6. 

NVE ser det som positivt at arkivforskriftens ordlyd tilpasses det som allerede er innarbeidet praksis de 
fleste steder, nettopp at ikke hvert enkelt inn- og utgående dokument knyttet til den standardiserte 
massebehandlingen av innsynskrav må journalføres. 

I NVE er elektronisk arkiv og elektronisk journal integrert, noe som innebærer at de dokumenter som 
arkiveres også journalføres. Når det gjelder arkivering og journalføring av standard innsynskrav har vi i 
NVE vurdert det som forskriftsmessig og hensiktsmessig å lagre alle innsynskrav med samme dato på 
samme journalpost, mens helt eller delvis avslag i tillegg lagres som vedlegg til det aktuelle dokumentet 
det bes om innsyn i. På den måten har vi totaloversikten i journalen, men ettersom innsynskravene 
registreres på en samlesak unngår vi utfordringen med en oppsvulmet journal forårsaket av mange 
innsynskrav. Vi synes også det er fornuftig med en presisering av at krav om begrunnelser, utsendte 
begrunnelser og klager også skal journalføres. NVE støtter altså dette endringsforslaget. 

Arkivmessig behandling av tekstmeldinger — arkivforskrifta § 3-2. 

NVE støtter også forslaget om at tekstmeldinger arkivmessig skal behandles på samme måte som 
telefonsamtaler, jf forvaltningsloven § 11 d andre ledd og alminnelige forvaltningsrettsige regler. På 
grunn av den korte fristen har vi ikke rukket å fremskaffe noen kvalitetssikret oversikt over i hvor stor 
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utstrekning SMS er brukes i saksbehandlingen i NVE, men antar at det forekommer i forholdsvis liten 
grad, og i alle tilfeller i betraktelig mindre grad enn hva som er tilfelle for e-poster. 

Etter NVEs syn er det pr. i dag god grunn til arkivmessig å behandle SMSer likt med telefonsamtaler. 
Dette forutsetter at denne løsningen begrunnes med at det i dag ikke finnes enkle tekniske 
systemløsninger som gjør at SMSer i seg selv enkelt kan arkiveres og journalføres på lik linje med e-
poster. 

Vi er derimot skeptisk til de deler av begrunnelsen i høringsdokumentet som går på at det for embets-
og tjenestemenn vil være tilnænnet uoverkommelig å sortere ut tekstmeldinger som skal arkiveres blant 
alle tekstmeldinger som mottas. Samtidig sies det at de fleste tekstmeldinger trolig ikke har "direkte 
betydning for...saken". Etter NVEs syn er det naturlig å sammenligne dette med e-poster. Svært mange 
mottar store mengder e-poster daglig. Det er likevel heldigvis slik at mottaker skal vurdere e-poster 
for registrering/saksbehandling når e-postene kommer til arbeidsgivers adresse. Så lenge det er snakk 
om vurdering (og det må det være) vil det kunne bli ulikt resultat og ingen "felles standard". Dette har, 
så vidt vi vet, ikke vært et argument for å la være å journalføre e-poster. 

Etter NVEs syn bør det derfor tydeliggjøres i bakgrunnen for forskriftsendringen at det er sannsynlig at 
den teknologiske utviklingen etter hvert vil muliggjøre enkel lagring av tekstmeldinger og at da vil i så 
fall denne forskriftsbestemmelsen vurderes på nytt. 

Med hilsen 

Gunn Oland 
	

Ingunn Åsgard Bendiksen 
avdelingsdirektør 	 seksjonssjef 

Sendes elektronisk og uten underskrift. Kvalitetssikret i henhold til interne rutiner. 
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