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Høring om endringer i arkivforskriften: 1) Journalføring av dokumenter i 
innsynssaker - 2) Arkivmessig behandling av tekstmeldinger 

Det vises til brev av 22.10.2010 fra Kulturdepartementet om ovennevnte høring. 
Utenriksdepartementet har følgende kommentarer i saken: 
 
Ad pkt. 3.3 – arkivforskriften § 2-6 – journalføring og annen registrering: 
Endring av arkivforskriften § 2-6 slik at journalføringsplikten ikke skal omfatte 
dokumenter i saker om innsyn med mindre disse gjelder eller inneholder en nærmere 
grunngiving eller klage, vil gi nødvendig fleksibilitet til offentlige organer til selv å 
vurdere behovet for å registrere i journalen alle de inn- og utgående dokumentene som 
oppstår i sammenheng med den standardiserte massebehandlingen av krav om innsyn 
etter Offentleglova. Utenriksdepartementet stiller seg positiv til forslaget da det vil 
medføre økt fleksibilitet i forhold til nevnte saker. 
 
Ad pkt. 4.3 – arkivforskriften § 3-2  - tekstmeldinger på mobiltelefon og lignende: 
Etter gjeldende tolkning av arkivforskriften har forvaltningen plikt til i visse tilfeller å 
behandle tekstmeldinger arkivmessig på samme måte som andre saksdokumenter etter 
arkivforskriften slik at disse må arkiveres og journalføres som et eget dokument. 
Utenriksdepartementet har så langt forholdt seg til dette, og har utarbeidet og publisert 
en oppskrift på hvordan saksrelevante tekstmeldinger kan overføres til departementets 
elektroniske saksbehandlingssystem. Denne fremgangsmåten er imidlertid komplisert 
og tidkrevende. Utenriksdepartementet  stiller seg positiv til en endring som ivaretar 
hensynet til bevaring av arkivverdig informasjon samtidig som fremgangsmåten for 
dette blir gjort mer brukervennlig.  
 



Side 2 

Utover de konkrete endringer som det er vist til ovenfor ønsker en også å tilføye som 
en generell betraktning at det i fremtidige lovtekster i enda større grad bør benyttes 
teknologinøytrale betegnelser slik at ikke lovverket i seg selv får et preg av oppramsing 
etter hvert som nye teknologiske metoder utvikles. 
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