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Høring - forslag om endringer i offentleglova m.m. 
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser til høringsbrev og høringsnotat av 4. juli 2018 fra 
Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende forslag om endringer i offentleglova m.m. 
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets merknader knytter seg til forslaget om et nytt sjette 
ledd i offentleglova § 26 om unntak fra innsyn i alle innføringer i elektroniske kalendere. 
 
Unntak fra innsyn i alle elektroniske kalendere, offentleglova § 26 sjette ledd 
Lovforslaget innebærer at det skal kunne gjøres unntak fra innsyn for alle innføringer i 
elektroniske kalendere, uavhengig av om de etter sitt innhold er omfattet av offentleglova, 
hvordan innføringene er kommet inn i kalenderen, hvordan de er utformet, eller hva de 
omhandler mv. Lovforslaget er begrunnet i flere forhold, herunder at det for hver 
kalenderinnføring må vurderes om innføringen utgjør et «dokument» i offentleglovas forstand, at 
kalenderinnføringer ofte vil inneholde en blanding av private og arbeidsrelaterte gjøremål og der 
sladding eller fjerning av innførte private gjøremål vil være særlig ressurskrevende, og at innsyn 
i elektroniske kalendere kan skape et feilaktig inntrykk av en persons gjøremål og således 
medføre behov for korrigeringer mv. 
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet erfarer at innsynskrav i elektroniske kalendere skaper 
utfordringer, både med tanke på vurderingene som må gjøres for å avgjøre hvorvidt hver 
enkeltoppføring faller innenfor eller utenfor offentleglova, hva som er organinternt og hva som 
eventuelt må vurderes etter andre unntak, men også med tanke på de resurser som må avsettes til 
behandling av innsynskravene.  
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet legger vekt på at kalenderinnføringer i stor grad vil 
være omfattet av unntaket i offentleglova § 14 første ledd for organinterne dokumenter. 
Innkallinger til møter eller annet, eller svar på dette, til eller fra personer utenfor organet, vil i 
utgangspunktet være omfattet av innsynsretten. Slike dokumenter vil imidlertid i stor grad være 
omfattet av journalføringsplikten, noe som innebærer at man kan kreve innsyn i disse på vanlig 
måte ved å vise til journalen. 
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Vi er enige med departementet i at lovforslaget ikke medfører noen særlig endring i 
offentlighetens informasjonstilgang, samtidig ivaretas hensynet til en forholdsmessig og 
forsvarlig merarbeidsbyrde som følger av innsynskrav. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
mener forslaget er hensiktsmessig og slutter seg til lovforslaget. 
 
For øvrig slutter vi oss til departementets forslag til endringer i sivilombodmannslova, 
offentleglova og arkivforskrifta, selv om disse endringene ikke har direkte betydning for vår 
virksomhet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jan Kato Fremstad (e.f)  
HR-direktør Marianne Skauen Lind 
 seniorrådgiver 
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