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Innsynskjeden

Allmenn rett til innsyn

Grunnloven § 100 femte ledd, 
offentleglova, Tromsø-

konvensjonen, EMK artikkel 0

Journalføring

Arkivlova, arkivforskriften, 
offentleglova

Annen informasjon

Eks. kommunikasjonsarbeid, 
rapportering, media

Dokumentet

Dokumentasjonsplikter, 
korrespondanse, 
arbeidsmetode

Kunnskap om 
dokumentet/sakenDokumentets eksistens Dokumentinnsyn



Opplegg
• Analyse av innsynskjeden for:

• Rettslig innhold
• Hvordan kommer algoritmen frem til sitt resultat?

• Rettslige systemavgjørelser
• Hvorfor har systemet dette rettslige innholdet?
• Former for myndighetsutøvelse med normerende virkning

• Avgjørelser om tolkning, standardisering av skjønn, programmering av 
normer og verdier

• To (fiktive) eksempelsystemer i oppgaven
• Arbeids- og velferdsdirektoratets ansvarsområde
• 1: Automatisert tildeling av sykepenger – faste algoritmer
• 2: Etterkontroll av trygdeytelser – maskinlæringsalgoritme og faste algoritmer

• Avgrenset til løsninger utviklet intern 
• Avgrenset til statlig virksomhet



Dokumentets eksistens

Mange dokumentasjons- og 
informasjonsplikter…

…men forskjellig rekkevidde og uklart 
innhold
• Individuell rett på informasjon ≠ 

generell dokumentasjonsplikt
• Delautomatiserte avgjørelser
• Forvaltningsrettslig klassifisering av 

avgjørelser utfordrende for rettslige 
systemavgjørelser

• Dokumentasjonsplikt gjennom «god 
forvaltningsskikk» og analogier til 
saksbehandlingsregler

Praktiske utfordringer
• «Ad hoc» vs. aktiv dokumentasjon
• Forklarbarhetsproblematikken



Journalen

Utgangspunkt er at organinterne 
dokumenter unntatt fra plikten

Dokumentets eksistens

Mange dokumentasjons- og 
informasjonsplikter…

…men forskjellig rekkevidde og uklart 
innhold
• Individuell rett på informasjon ≠ 

generell dokumentasjonsplikt
• Delautomatiserte avgjørelser
• Forvaltningsrettslig klassifisering av 

avgjørelser utfordrende for rettslige 
systemavgjørelser

• Dokumentasjonsplikt gjennom «god 
forvaltningsskikk» og analogier til 
saksbehandlingsregler

Praktiske utfordringer
• «Ad hoc» vs. aktiv dokumentasjon
• Forklarbarhetsproblematikken

Allmennhetens rett til innsyn

Utgangspunktet er rett til innsyn
• Kan gjøres unntak for de fleste 

organinterne dokumenter

Journalføringsplikt og innsynsrett i organinterne dokumenter etter offl. § 14 andre ledd
• Dokumenter med «den endelege avgjerda til organet i ei sak»
• «Generelle retningslinjer for saksbehandlinga til organet»

Journalføring kan være 
utfordrende i praksis
• Jevnlig vedlikehold og 

endringer 
• Risiko for å miste kontekst?
• Forklarbarhetsproblematikken

• Unntak for taushetspliktige 
opplysninger. 

• Merinnsyn



Nye former for offentlighet og kontroll?

Åpen informasjon om 
hel- og delautomatisert 

behandling?

Åpen informasjon om 
igangsatte/ferdige 

prosjekter?

Offentliggjøring av 
dokumentasjon?

Algoritmetilsyn?

Demokratisk deltagelse 
i normgivning?

Innsynsretten er 
grunnleggende

Nye/endrede 
dokumentasjonsplikter?

Dynamiske rundskriv?


