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Høring - endringar i offentleglova m.m. 

 

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotatet "Endringar i offentleglova m.m. – 

innsyn i elektroniske kalendrar og regjeringsdokument m.m." – hvor det foreslås endringer i 

offentleglova, sivilombudmannsloven og arkivforskriften. 

Finanstilsynets høringsuttalelse er begrenset til forslaget om å innføre en generell adgang til å gjøre 

unntak fra innsyn for innføring i elektroniske kalendere gjennom en endring i offentleglova. 

Finanstilsynet støtter forslaget og mener at vurderingene fra Justis- og beredskapsdepartementet i 

høringsnotatet tilsier at behovet for å måtte vurdere hver enkelt innsynsforespørsel konkret, er svært 

begrenset.  

Utgangspunktet er, som det fremheves i høringsnotatet, at alle dokumenter som vedrører en sak skal 

offentlighetsvurderes og journalføres på saken. I Finanstilsynets interne retningslinjer og rutiner er 

det framhevet at dette gjelder uavhengig av om dokumentene er mottatt på e-post eller, for 

eksempel, via en elektronisk kalenderinnkallelse. 

Det er også presisert i Finanstilsynets retningslinjer at sensitive opplysninger og vedlegg ikke skal 

legges i den elektroniske kalenderen. Midlertidig lagring av dokumenter kan forekomme i Outlook 

(e-post eller kalender) i forbindelse med e-post-utveksling og avtaler om møter, men alle relevante 

dokumenter knyttet til enkeltsaker skal lagres i arkivsystemet WebSak Fokus. 

Kalenderinnføringer vil dermed enten være organinterne dokumenter og/eller være lagret på den 

relevante saken. Departementets vurderinger i punkt 2.3 i høringsnotatet tilsier, etter Finanstilsynets 

mening, at det kan legge opp til en praksis der begjæringer om innsyn i elektroniske kalendere som 

en klar hovedregel avslås. Dette bør presiseres i en lovproposisjon. 

 

For Finanstilsynet  

 

 

Gun Margareth Moy  

administrasjonsdirektør  Nina Moss 

 tilsynsrådgiver 
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