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Innledning 
Formål   
Dette dokumentet beskriver hvordan dokumentasjonsforvaltningen skal foregå for å ivareta effektive 
og korrekte dokumentasjonsforvaltningsprosesser. Rutinen skal legge til rette for fullstendig 
elektronisk dokumentbehandling og fullstendig elektronisk arkivering av saksdokumenter. Rutinen er 
i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Det er et overordnet mål at dokumentflyten skal skje 
hurtigst mulig fra postmottak til saksansvarlig. 

 

 

Lover og forskrifter 
Arkivarbeidet er regulert gjennom lover, forskrifter og internt regelverk. 

Følgende lover og forskrifter de mest sentrale: 

1) Grunnloven § 100 

2) Arkivlova 

3) Forskrift om offentlege arkiv 

4) Forvaltningsloven 

5) Offentlighetslova  

6) Universitets- og høgskoleloven 

7) Personopplysningsloven  

8) Sikkerhetsloven 

9) Pliktavleveringsloven 

10) Regnskapsloven 

11) Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen 
(e Forvaltningsforskriften) 

Lovene er tilgjengelige og til enhver tid oppdatert på lovdata.no 

 

 

Forholdet til offentligheten og innsynsbegjæring  
 
Offentlig journal og offentliggjøring 
 

Offentlig journal gir grunnlag for å identifisere saker og dokumenter. Lovens hovedregel, 
Offentleglova §3 sier:  
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«Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna 
følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og 
liknande register til organet hos vedkommande organ.» 

Rett til innsyn følger også av bestemmelser i andre lover, herunder partsinnsyn etter 
forvaltningsloven: 

Forvaltningslovens § 18 1. ledd: (partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter)  

” En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter for så vidt ikke annet følger av reglene i 
denne paragraf eller § 19 …… Dette gjelder også etter at det er truffet vedtak i saken.” 

 
Arkivleder har ansvaret for å ta ut en felles offentlig journal for hele Høgskolen. Offentlig journal 
legges ut på internett en til tre dager etter journalføring.  
Journalen skal være utformet slik at den gir oversikt over alle inn- og utgående dokumenter og 
notater, samtidig som konfidensielle opplysninger er skjermet for innsyn.  

 

Journalføring av innsynsbegjæringer skjer kun ved mer omfattende begjæringer og/eller hvor 
begjæringen ender i avslag. Alle dokumenter i P360 (journaldatabasen) er tilgjengelige for alle som 
har brukerrettigheter så lenge tilgangsgruppe ikke er påført.  

 

Innsynsbegjæring 
 

Offentlighetsvurderingen foretas av den enkelte enhet der saksbehandler/ledere eller den som har 
fått fullmakt til det, avgjør hvilke saksdokument som skal unntas fra offentlig innsyn. Unntakene blir 
registrert i P360 med lovhjemmel. Dokumenter som er vurdert eller skal gis også tilgangskode i 
systemet (ugradert/unntatt offentlighet). For slike dokumenter tas det avgjørelse om innsyn i det 
enkelte tilfelle når det foreligger en begjæring. Dersom det ikke er mulig å registrere et dokument 
uten å røpe opplysninger som er underlagt lovhjemlet taushetsplikt, kan det benyttes nøytrale 
kjennetegn, skjerming på det eksemplaret av journalen som allmennheten kan kreve innsyn i.  

Når et dokument kan unntas fra innsyn skal organet likevel vurdere å gi helt eller delvis innsyn. HiØ 
bør gi innsyn dersom hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak (prinsipp om 
meroffentlighet).  

På websiden til arkivet ligger innsynsbegjæringsskjema. E-post med innsynsbegjæring sendes 
automatisk til arkiv@hiof.no.   

Merk at også innsynsbegjæringer kan mottas via brev, telefon eller e-post.  

Hvis arkivet mottar innsynsbegjæringen, videreformidles innsynsbegjæringen til saksbehandler. 
Arkivet kan bistå med hjelp ved behov. Se egen rutine for behandling av innsynsbegjæringer. 

 

 

 

 

https://www2.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/om-hogskolen/administrasjonen/arkivet
mailto:arkiv@hiof.no
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Arkivtjenesten 
Struktur  
 
Arkivtjenesten er administrativt organisert i IKT-enheten. Arkivleder har utøvende ansvar og sørger 
for oppdatering og tilgjengeliggjøring av rutinene i den daglige saksbehandlingen. Det formelle 
arkivansvaret ligger hos høgskoledirektør (arkivforskrift §1-1). Videre skal arkivleder gjøre seg kjent 
og innforstått med gjeldende regelverk, delta ved ansettelse av nye arkivmedarbeidere, sørge for 
tilstrekkelig opplæring av nyansatte og ha ansvar ved gjennomføring av avlevering til arkivdepot. 
Arkivtjenesten har en bemanningen på 3 årsverk. 
 
Arkivtjenesten er felles for hele Høgskolen i Østfold, dvs. en journalførende enhet og ett felles arkiv. 
Fra 06.06.2014 har HiØ benyttet sak- og arkivsystemet Public 360. I tillegg er journalbasen fra forrige 
periode konvertert til en søkbar historisk Public 360 base i tidsperioden 01.03 2006 til 05.06 2014. 
Arkivtjenesten har mulighet til å søke på metadata fra 1998 – 28.2 2006. 
 
Brukerstøtte – arkivfaglig, systemfaglig (spørsmål om oppsett i P360; innlegging av brukere, justering 
av brukerprofiler, maler, predefinert søk, tilgangsgrupper og lignende: arkiv@hiof.no  

Thomas So (69 60 81 22), Kristin Johansen (69 60 81 81), Christina Berger (69 60 81 80). 
 
Brukerstøtte – teknisk (program, maskiner fungerer ikke): IT-drift Halden: (52 25), IT-drift Fredrikstad 
(6910 4114) eller Elin Kristin Ajer Andreassen (69 60 80 33) (hele HiØ) og Birgit Dehnes Ravneng 
(6910 4030 Studiested Fredrikstad). 

  

 

Rutine for varsling av nedetid 
 
I henhold til kontrakten med TIETO skal alvorlige tilfeller av nedetid, dvs. a-feil/kritiske feil, meldes 
inn på telefon 23899900 til Supportsenteret til TIETO samtidig som det meldes inn i livetime. I tillegg 
sendes e-post til UNINETT adam@uninett.no . 
 
P360 ute av drift/nedetid 
 
Arkivet sender melding til P360-brukerne om planlagt nedetid. Hvis det blir en ikke planlagt nedetid 
for en lengre periode sender arkivet papirkopi av inngående arkivdokumenter med beskjed om at 
saksbehandlingen kan starte og at dokumentene blir skannet inn når systemet er “oppe” igjen. 
Notater og utgående brev må saksbehandler skrive i tekstbehandlingsprogram og importere når 
P360 fungerer igjen evt sende dokumentet til P360 (eller sende dokumentene til arkiv@hiof.no). 
 

Lokaler 
Arkivlokaler skal tilfredsstille de fysiske krav som er gitt i forskrifter til arkivloven, kapittel IV.  

Arkivtjenesten tok i bruk lokaler i nytt høgskolesenter i Halden 25.0.2005. Lokalene tilfredsstiller 
forskriftens krav. 

 

 

mailto:arkiv@hiof.no
http://www.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/diverse/alle-ansatte/?&displayitem=29476&module=admin
mailto:adam@uninett.no
mailto:arkiv@hiof.no
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Registrering av nye brukere i sakarkivsystemet 
 

1. Ny bruker opprettes på grunnlag av skjema, arkivet oppretter ny bruker på Agora og i P360 
administrator.  
Ved første gangs etablering av en bruker skal det benyttes formelt skjema (kan skrives ut fra 
arkivets nettsider). Den som etablerer tilgangen i systemet kan på selvstendig grunnlag 
vurdere om den forespurte tilgangen er tilrådelig å gi eller ytterligere tilganger trengs. I slike 
saker skal det kommuniseres pr epost med den som har forespurt om tilgangen. 
(Egen rutine for opprettelse av nye brukere i P360) 
 

2. Endringer må meldes fra nærmeste leder – skriftlig (tilstrekkelig med e-post) 
Ved etterfølgende endringer av brukertilganger/rettigheter skal meldingen om denne også 
tas vare på. Endring skal skje med basis i forespørsel fra den ansattes nærmeste leder eller 
øverste ledelse. En e-post er tilstrekkelig, et referat fra en telefonsamtale er ikke tilstrekkelig. 
 

3. Det er opprettet sak i P360 – 17/01690. Alle brukere som skal ha tilgang til Public 360 skal 
registreres her, ett dokument med eventuelle vedlegg per bruker. 
 

4. Status brukere/tilganger vurderes minimum 1 gang i året.  
 
 
Arkiv/IT oppretter brukere i produksjonsmiljøet i Agora. Oppdatering av distribusjonsliste til P360-
brukere meldes IT som oppdaterer listen. 
 
Opplæring gis nye brukere før systemet tas i bruk og ved behov. Enhetene er selv ansvarlig for å 
kontakte arkivet for kurs. IT er ansvarlig for å sette opp pc. 
 
Systemadministrasjon 
Arkivet legger inn grunnlagsdata og vedlikeholder basistabeller i administrasjonsmodulen, registrerer 
utvalg og administrerer maler.  
 

Postmottak 
 

Mottak og sortering 
 
Postmottak 
Med post menes alle dokumenter uavhengig av forsendelsesmåte og format; e-post, telefaks, 
skjema, brev, pakker, innskannede dokumenter osv.  
Dokument (jf. Arkivlov med forskrift § 2a) –” Ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på 
eit medium for seinare lesing, lyding, framsyning eller overføring” 
Saksdokument (jf. Offl § 4) –” Forvaltningens saksdokumenter er dokumenter som er utferdiget av et 
forvaltningsorgan, og dokumenter som er kommet inn til eller lagt frem for et slikt organ” 
Et saksdokument er alltid et arkivdokument/arkivverdig dokument. 

https://www2.hiof.no/neted/modules/archive/front/file.php?data=ae153efdea342ba517fbb74913ce3fdf
https://www2.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/om-hogskolen/administrasjonen/arkivet
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Åpning / sortering 
Grovsortering – Post/trykkeri sorterer posten i arkivverdig og ikke arkivverdig post. 
Arkivverdig post leveres til arkivet, som arkivverdig post stilles følgende krav:  
dokumentene må være gjenstand for saksbehandling og/eller ha verdi som dokumentasjon.  
 
Avdelingene og enhetene ved saksbehandlerne har ansvar for å registrere eller videresende til 
arkivet den arkivverdige post som mottas direkte.  
 
Hastesaker  
Viser til Arkivlova med forskrifter § 3-5:” Saksdokument skal registrerast i journalen før dei går til 
saksbehandling. Dette gjelder også for hastesaker, sjølv om desse kan vere underlagt særskilde 
behandlingsprosedyrar” 
 
Ikke arkivverdig post  
Som ikke arkivverdig post regner vi normalt mangfoldiggjort materiale som trykksaker, offentlige 
publikasjoner, de fleste rundskriv, utskrifter/kopier fra andre organer og annet mangfoldiggjort 
materiale, så lenge de ikke tilfredsstiller kravene til arkivverdig post.  Jfr. arkivloven med forskrifter § 
3-19.  

Type/innhold: Mottas i form 
av: 

Behandling: 

Invitasjoner til/info om 
kurs og konferanser 
(generelt) 

brev/brosjyrer, 
e-post  

• Kurs/konferanser sendes til de 
avdelingene/enhetene som 
konferansen/kurset er for 

Rundskriv Brev el. e-post • Vurderes for videresending 
• Ved behov skannes inn/importeres som 

mappedokument i P360 
Pressemeldinger 
(generelt) 

E-post • Vurderes for videresending 
 

Pressemeldinger dep. og  
UHR 

Brev, el. e-post • Videresendes adm. ledere 
• Ved behov skannes inn/importeres som 

mappedokument i P360 
Reklame Brev, brosjyrer, 

e-post, 
• Kastes eller videreformidles 

HMS info div. • Videresendes personal 
Info fra eksterne 
Info fra eksterne til 
studenter 

Skriv, brev, 
rapporter  
 

• Vurderes for videresending 
• Sendes til organisasjonskonsulenten  

 
Feiladressert post 
Returneres uåpnet til postkontoret. Post til tidligere ansatte returneres med påskrift om at de har 
sluttet ved høgskolen. 
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Tilbud/Anbud/Offentlige anskaffelser 
Sendes saksbehandler uåpnet. Åpnes av den som er ansvarlig for anbudet sammen med minst en 
person til. Anbudene blir registrert i etterkant av saksbehandler.  
Dokumenter unntatt offentlighet 
Behandles i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.  
Pakker  
Pakkepost blir sendt direkte til mottaker. 
Rekommandert sending 
Rekommanderte sendinger behandles som annen post. Åpnes hvis tittel på mottaker eller høgskolen 
står øverst.  
Personlig post 
Personlig post fordeles til saksbehandler uåpnet. Dersom innholdet er av en slik art at det skal 
journalføres, kan saksbehandler registrere dokumentet selv eller sende det til arkivet for registrering. 

• Med personlig post menes brev hvor mottakers navn er angitt før Høgskolen i Østfold. Står 
det tittel foran navnet, regnes det som post til virksomheten. 

• Unntak: Fullmakt 
Når postbetjent har fått skriftlig fullmakt fra saksbehandler, kan personlig adressert post 
allikevel åpnes. 

Rundskriv 
Inngående rundskriv som fører til saksbehandling eller har dokumentasjonsverdi i en eller flere saker 
skal registreres av arkivet/saksbehandler.  
Møteinnkallinger, - referater og -protokoller 
Fra eksterne instanser der HiØ er direkte involvert i møtet, eller får et oppfølgingsansvar etter møtet, 
videresendes disse til arkivet for registrering. Saksbehandler legger inn selv (F. eks. 
Studentsamskipnaden i Østfold, Østfold Fylkeskommune) 

E-post og elektroniske kommunikasjonskanaler 
 
Sentralt postmottak har følgende adresse: 
postmottak@hiof.no 
 
E-postmottaket må være betjent daglig. De som betjener denne adressen må ha kjennskap til 
dokumentflyten ved høgskolen, og kunne vurdere hvem som skal ha kopi internt på avdelingene og 
om noe ev. skal registreres i P360 eller videresendes til arkiv@hiof.no for registrering. Det er 
høgskolens e-postmottak som fortrinnsvis skal oppgis til kontaktpersoner og fremgå av brevmaler. 
 
E-post skal behandles på lik linje som annen post. Det er innholdet i et dokument som bestemmer 
om den er arkivverdig. Adressen til sentralt postmottak skal fremgå av brevark, brevmaler og 
nettsider. Se kapitelet «saksbehandling og fordeling av saksdokumenter» for registering av e-post i 
P360.  
 
 
 
 
 

mailto:postmottak@hiof.no
mailto:arkiv@hiof.no
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E-postrutiner ved saksbehandlers fravær 
Saksbehandler må sikre at mottatt e-post kan behandles også ved fravær over lengre tid. Dette kan 
gjøres ved bruk av funksjon i e-postsystemet for automatisk svar med opplysninger om fraværets 
varighet. Adresse for Høgskolens e-postmottak bør oppgis. 
 
Sikker digital postkasse - Digital kommunikasjon skal være hovedregelen når innbyggere og 
næringsliv skal kommunisere med forvaltningen. Høgskolen tok i bruk sikker digital postkasse våren 
2016 som ekspederingskanal i P360. Digital postkasse er et digitalt alternativ til dagens fysiske 
postkasse utviklet av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Digital postkasse er trygt og det er 
enkelt å motta post digitalt fra det offentlige. I motsetning til vanlig e-post kan man sende 
personsensitive opplysninger via sikker digital postkasse.  
 
Altinn – arkivleder har tilgang til høgskolens innboks i Altinn og har ansvaret for at administrativ post 
journalføres i P360. Altinn blir brukt parallelt med digital postkasse en tid fremover av enkelte 
virksomheter. HiØ mottar kun post via Altinn. Utsendelse av digital post skjer via digital postkasse i 
P360. 
 
FileSender - Uninetts tjeneste for filoverføring, sørger for enkel overføring av store filer ved bruk av 
nettleser. Filene kan overføres til én eller flere mottakere. Tjenesten har blitt testet med filer på 
opptil 1000 GB. FileSender er et sikkert og praktisk alternativ, for eksempel når sending av store filer 
som e-postvedlegg ikke vil fungere. Tjenesten produseres i sin helhet innenfor norsk UH-sektor, og 
norsk lovverk ligger til grunn. 
Send filer: 

1. Gå til filesender.uninett.no 
2. Logg på med Feide 
3. Skriv inn e-postadressene til mottakerne av filene (mottakerne kan være med eller uten 

Feide-konto) 
4. Skriv inn emne og en beskjed til mottakerne 
5. Velg utløpsdato (valgfritt, maksimalt 60 dager, standard settes til 20 dager) 
6. Last opp de filene du ønsker å sende 
7. Kryss av for at du godtar betingelsene for tjenesten 
8. Trykk Send 

Systemet lagrer filene og sender en melding til mottaker med lenke til filene. En kopi av meldingen 
sendes til deg. Mottakeren klikker på lenken for å laste ned filene. Når dette er gjort sendes en 
melding til deg. 
 
SMS -  kan sendes og arkiveres via Outlook - videresender SMS til e-post konto fra mobilen. 
Arkivering fra Outlook til riktig sak kan gjøres via «dra og slipp» funksjonen. 
 
Sosiale medier - Henvendelser via sosiale medier som er journalføringspliktig og arkivverdig: 
Dersom det kommer en forespørsel som krever et formelt svar fra HiØ, eller det settes i gang 
saksbehandling, må vedkommende sende et formelt spørsmål via HiØs offisielle kanaler 
(postmottak/skjemaer/postgang) 

http://filesender.uninett.no/
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Spørsmål og svar sendt via f.eks. Facebook og Twitter skal vurderes på lik linje med e-poster og 
journalføres dersom de er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Og/eller 
saksbehandling. Det bør dessuten presiseres på den aktuelle internettsiden (Facebook, Twitter osv.), 
så langt det lar seg gjøre. 
Se retningslinjer for bruk av sosiale medier: http://www2.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/for-
ansatte/retningslinjer-for-bruk-av-sosiale-medier 
(Høgskolens nettsider, nettmøter, bloggposter kan tas skjermbilde av og konverteres til PDF-format). 

Dokumentforvaltning 
 
Sentrale begreper 
 
Det er viktig å innføre et felles begrepsapparat som er i samsvar med en felles nasjonal terminologi 
ved bruk av saksbehandlings- og arkivsystemer. Under er det listet opp enkelte sentrale begreper. 
 
Enhet for arkiv - Alle høgskolens saksdokumenter blir lagret på en sentral server som Uninett/Usit 
drifter. De er ansvarlig for nødvendig back-up slik at høgskolens dokumenter til enhver tid er sikret. 
Enhet for arkiv blir fylt opp med dokumenter vi har vurdert som arkivverdige og har blitt en stor 
dokumentbase som skal gjenspeile høgskolens historie og aktiviteter. Alle brukere av P360 vil enkelt 
ha tilgang til høgskolens offentlige dokumenter ved søk i P360. 
 
Arkivdeler - Enhet for arkiv er inndelt i det vi kaller arkivdeler. Ved opprettelse av saker skal 
arkivarene alltid å vurdere i hvilken arkivdel en sak tilhører. 
P360 har arkivdelene er saksarkiv, personalarkiv og studentarkiv (se egne rutiner for registrering av 
studentmappe og personalsak). 
Arkivdelen saksarkiv skal inneholde alle høgskolens overordnede, administrative vedtak. Her 
pålegger arkivloven å dokumentere hvordan og hvorfor de enkelte beslutninger er fattet.  
 
Ekspedisjonsdato - Dato som angir når et dokument er sendt (ekspedert). 
 
Klassering - Klassering foretas ved at det registreres en eller flere ordningsverdier (kode fra 
arkivnøkkelen og/ eller fødselsnummer) på en sak.  
 
Kassasjon - Det å kassere, dvs. at arkivmateriale som har vært gjenstand for saksbehandling eller hatt 
verdi som dokumentasjon, blir tatt ut av arkivet og tilintetgjort. Jf. arkivforskriften § 3-18. 
Noark - Standard for elektroniske journal- og arkivsystemer, se Riksarkivaren (1999 og 2008). Etter 
arkivforskriften er Noark obligatorisk for elektronisk journalføring i offentlig forvaltning. 
 
Offentlig journal - En kopi av journalen som legges fram allmennheten. Opplysninger som er unntatt 
fra offentlighet, er strøket ut. 
 
Journal - Register over alle saksdokumentene som behandles og registreres i P360. 
 

http://www2.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/for-ansatte/retningslinjer-for-bruk-av-sosiale-medier
http://www2.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/for-ansatte/retningslinjer-for-bruk-av-sosiale-medier
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Ordningsprinsipp - Prinsipp for ordning av saker innenfor en arkivdel er f. eks Arkivnøkkel for statlige 
høgskoler. Ordningsprinsipp med tilhørende verdier kan også benyttes som søkebegrep for å lete 
frem saker som omhandler samme objekt eller emne.  
 
Ordningsverdi - De verdier som er tillatt benyttet innenfor et ordningsprinsipp f. eks en arkivkode 
hentet fra arkivnøkkelen. 
 
 
Journalføring - Systematisk og fortløpende registrering av opplysninger i en journal. Etter 
arkivforskriften § 2-6 skal man registrere alle inngående og utgående saksdokumenter som er 
gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Organinterne dokumenter 
registreres i den grad man finner det hensiktsmessig. HiØ registrerer interne notater. 
 
Restanse - Mottatt dokument som ikke er avskrevet eller besvart. 
 
Sak -  

1. Abstrakt: Et spørsmål som er til behandling på grunnlag av en henvendelse utenfra eller på 
initiativ fra organet selv (jf. forvaltningsloven og offentlighetsloven). Begrepet benyttes også 
om selve behandlingsforløpet. 

2. Konkret: En sak omfatter de saksdokumenter, registreringer, påskrifter og liknende som 
oppstår og/eller inngår i behandlingsforløpet. 

3. I elektroniske journal- og arkivsystemer (Noark): En sak består av én eller flere 
journalposter med tilhørende dokumenter, som er knyttet sammen under en felles identitet 
(saksnummer). 
 

Saks- og dokumentnummer - Identifikasjonsnummer for registrerte dokumenter i et elektronisk 
journal- og arkivsystem basert på Noark-standarden. Nummeret tildeles den enkelte dokumentpost 
når den opprettes. 
Saksnummeret er et felles identifikasjonsnummer for hele saken, mens dokumentnummeret er et 
løpenummer for registrerte dokumenter (journalpost) innenfor saken.  
 
Saksdokument - Etter offentlighetsloven er forvaltningens saksdokumenter dokumenter som er 
utferdiget av et forvaltningsorgan, og/eller dokumenter som er kommet inn til eller lagt fram for et 
slikt organ. I arkivsammenheng brukes begrepet i hovedsak på samme måte, men litt mer avgrenset, 
jf. kapitlene 6.1.1 og 9.1.1. Et saksdokument er alltid et arkivdokument, men ikke alle 
arkivdokumenter er saksdokumenter. 
 
Saksnummer - Unikt identifikasjonsnummer for den enkelte sak.  
 
 
Generelt om definering av saksbegrep: 
En sak er i forvaltningslovens forstand et forløp eller en sekvens av enkeltdokumenter som 
innholdsmessig hører sammen. Saken skal inneholde dokumenter som viser at organisasjonen tar 
stilling til/vurderer/treffer vedtak i forhold til innholdet. Når man skal finne kriterier for hva som er 
en sak, må man alltid vurdere hvilke dokumenter som naturlig hører sammen.  
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En god regel er at en sak bør bestå av de dokumentene som vi trenger når vi skal arbeide med en 
bestemt oppgave, hvilke dokumenter det er praktisk å finne samlet. 
 
Noen praktiske råd ved saksinndeling: 

• Saken bør bestå av dokumenter som emnebasert hører sammen, evt objektbasert. 
• Det skal være praktisk for saksbehandler å arbeide med dokumentene. 
• Arkivtjeneste og saksbehandler bør samarbeide om saksinndelingen. 

 
Skriveregler og standardtitler i P360: 
 
Generelle registreringsregler - Ved registrering må man ha i tankene hva som kommer frem på 
journalene og hvilke opplysninger det kan være aktuelt å søke på. 

 
• Sakstittel - Sakstittelen skal være meningsbærende og dekke hele saksforholdet. 

Sakstittelen skal også skille saken fra andre saker. Det er viktig at man ved registrering 
tenker på hvilke opplysninger det vil være behov for å søke på senere. (HVEM, HVA, 
HVOR og NÅR). 

• Dokumentinnhold - Journalpostinnhold skal kort fortelle hva journalposten handler om, 
altså være dekkende for alle dokumentene i journalposten. Beskrivelsen skal være slik at 
journalposten lar seg identifisere og skille fra andre journalposter i saken.  

• Filtittel/vedlegg – Tittel på fil skal kort fortelle hva dokumentet handler om og være 
dekkende for det enkelte dokument. Vedlegg bør ha en annen tittel enn 
hoveddokumentet.  

• Navn/ skrivemåter - Høgskolen i Østfold skrives HØG og ikke HØY. Forkortelse på norsk 
HiØ på engelsk Hiof. 

• Tekststrenger - Tekststrenger skal skilles med tankestrek. Husk mellomrom mellom tekst 
og tankestrek. 

• Eksempel: Høring - Forskrift om ett eller annet 
• Avsender/mottaker - Personnavn: Fornavn Mellomnavn Etternavn  

Eksempel: Hans Sand Hansen. Det er viktig at hele navnet skrives inn. Ikke bruk 
forkortelsene! Dette gjør det vanskeligere å søke opp i ettertid. Kontaktkort. Skriv alltid 
inn postadressen - ikke besøksadressen. Mottakers referanse er vanligvis et 
saksnummer. Referensefeltet skal normalt ikke brukes til initialer. 

• Dato - Dato skrives: dd.dd.dddd – dd.dd.dddd 
• Ved feildaterte brev brukes dagens dato og man skriver i merknadsfeltet at brevet er 

feildatert.  
• Forkortelser - Forkortelser brukes bare på ord som er uaktuelle å søke på og som har en 

forståelig forkortelse.  
• Merknadsfeltet - Merknadsfeltet på saksnivå brukes til å skrive inn merknader som 

gjelder for hele saken.  
• Merknadsfeltet på journalpostnivå brukes til å skrive inn merknader som gjelder for 

journalposten. For eksempel dersom det er svart pr. TLF eller avskrevet med TE kan en 
skrive hva telefonsamtalen har handlet om, eller hvorfor saken blir tatt til etterretning.  

• E-post - Betegnelse e-post skal brukes. (Ikke e-mail.) 
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Saksbehandling og fordeling av saksdokumenter 
 
Opprette ny sak - Nye saker opprettes dersom et nytt saksforløp startes. Det skal ikke opprettes en 
ny sak for å besvare et mottatt saksdokument. Unntak: hvis mottatt dokument danner avslutning av 
en eksisterende sak og dokumentets innhold tilsier at det startes et nytt saksforløp. Det er derfor 
viktig at alle saksbehandlere og arkivarer har en rutine for alltid å søke i P360 om det finnes en sak 
fra før. Dette for å unngå at vi får mange saksnumre som omhandler nøyaktig samme sak – som igjen 
vil føre til en uoversiktlig struktur og unødvendig mye søking for den enkelte.  
 
Registrering  
I journalen føres all sakspost, både den som er offentlig og den som er unntatt offentlighet.  
Arkivtjenesten eller saksbehandler skal undersøke om det inngående saksdokumentet tilhører en 
eksisterende sak eller om det skal opprettes ny sak. 
Følgende opplysninger registreres:  

• Dokumenttype 
• Journalføringsdato (kun for arkivet) 
• Sender/mottaker 
• Sakstittel/dokumenttittel  
• Datering på dokumentet (mottatt dato) 
• Offentlighetsvurdering  

 
Opprette nytt saksdokument – dokumentkategori: 
Saksdokumenter som registreres kalles en journalpost. I Public 360° kan du opprette ulike typer 
dokumenter. De ulike typene har ulike egenskaper og krever ulik oppfølging.  
 
 

Dokumenttype Anvendelse 
I Inngående dokument  

Skal benyttes hvor avsender er en ekstern 
virksomhet/person. Krever oppfølging ved at de besvares 
(eller avskrives). 

U Utgående saksdokument  
Skal benyttes hvor hovedmottaker er en ekstern 
virksomhet/person. 

N  Notat med oppfølging 
Skal benyttes i korrespondanse internt i virksomheten. 
Denne dokumenttypen skal benyttes i de tilfeller hvor du 
ønsker at mottaker skal tildeles et oppfølgingsansvar 
(dvs. mottaker må avskrive notatet – evt besvare med 
nytt notat) 
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X  Notat uten oppfølging 
Kan benyttes i intern korrespondanse. 
Denne dokumenttypen skal benyttes når du ikke ønsker 
at mottaker skal ha et aktivt oppfølgingsansvar, f. eks 
dokumenter til orientering og møteinnkalling og 
møtereferat (hvis man ikke bruker 
utvalgsmodulen)Denne krever ikke mottaker for å kunne 
lagres på en sak. 

S Saksframlegg/innstilling 
Skal benyttes når en skal skrive et saksframlegg til et 
utvalg. 

 
Registering av inngående brev fordeles til enhet/avdeling. Leder/fordeler plikter å registrere 
hovedmottaker samt vurdere om andre bør stå som kopimottaker.  
Inngående arkivverdig post som kommer inn til høgskolens generelle postmottak 
skannes/importeres til enhetene og fordeles av arkivet. Hvis dokumentet har et slikt format at 
skanning ikke er mulig, skannes det inn en forside med merknad i P360. Det henvises til hvor 
dokumentet skal arkivlegges, etter at saksbehandler er ferdig med det. Hvis dokumentene i saken er 
tilgjengelig via web, lastes filen ned og/eller det lenkes til dokumentet fra saken i P360. 
 
Registrering av inngående e-post 
Dersom enkeltpersoner mottar e-post som inngår i en saksbehandling, skal e-posten legges inn i 
P360 via sidepanelet i Outlook av saksbehandleren (eller umiddelbart videresendes til arkiv@hiof.no 
og registreres i P360 av arkivtjenesten.  
 
Fordeling av saksdokumenter: 
Avdeling/enhet Saksfordeler P360 superbruker 
Ledelsen Carl-Morten Gjeldnes Arkivet 
HR Gaute Storås Inger-Lise Røsnæs 
Økonomi Henrik Biørnstad Arkivet 
Studie Beth Linde Arkivet 
Forskning Trine Eker Christoffersen  Arkivet 
IT-drift Jørgen Hovde Grønlund Arkivet 
Marked- og kommunikasjon Tore Petter Engen Arkivet 
Bygningsmessig drift Henrik Biørnstad Arkivet 
HiØ Videre Morten Skaug Arkivet 
Biblioteket Else H. Nordheim Arkivet 
Arkivet Christina Berger Arkivet 
ØSS Trond Hammervoll  Arkivet 
IT Harald Holene Natalie Tveter Isaksson 
Fremmedspråksenteret  Steinar Nybøle Arkivet 
LU Kjersti Berggraf Jacobsen Irene Felde Olaussen 
HV Terje Grøndahl Øystein Bye 
IR Geir Torgersen  Øystein Bye 
Akademi for scenekunst Anne Berit Løland Øystein Bye 

 
Saksbehandleren plikter å kontrollere at saksdokumentet er registrert i riktig sak. Hvis dokumenter 
skal flyttes til en annen sak, skal arkivet kontaktes og de sørger da for å flytte dokumentet over til 
riktig sak. Hvis journalposten er påført feil saksbehandler kan leder i enheten endre til korrekt 
saksbehandler eller man kan ta kontakt med arkivet. Dette må gjøres umiddelbart. Viktig at man ikke 
avskriver saksdokumentet ved feilfordeling.    

mailto:arkiv@hiof.no
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Registrering av utgående brev og interne notat – saksbehandlers ansvar 
Alle arkivverdige utgående brev og andre saksdokumenter som er produserte internt, skal registreres 
i P360. Saksbehandler har primæransvaret for å registrere utgående brev og interne notat, 
saksframlegg og samtidig avskrive inngående brev som er besvart.  
 
 
 
Registrering av utgående e-post. 
E-post som inngår i saksbehandling skal registreres i P360. Dette er saksbehandlers ansvar. Skriv helst 
e-posten direkte i P360 eller sett eventuelt arkiv@hiof.no som kopimottaker. E-post ut fra Outlook 
kan også dras inn, eller saksbehandles direkte i Outlook sidepanel.  
For utgående dokument har saksbehandler primæransvaret for at dette blir registrert på korrekt 
måte. Saksbehandler/Leder/fordeler må huske å påføre kopimottaker(e). 
 
I juni 2016 innførte HiØ digital postforsendelse i P360. Digital postkasse er en sikker løsning som 
muliggjør forsendelse av post med sensitiv informasjon som ikke kan sendes på vanlig e-post.  
E-post som inneholder personsensitive opplysninger/taushetsbelagte opplysninger skal ikke sendes 
via e-post: 

Taushetsbelagte opplysninger 
Opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt i henhold til offentlighetsloven §13 
og §25 skal normalt ikke sendes som e-post. Unntak kan gjøres dersom personopplysningene 
anonymiseres (slik at det ikke er mulig å knytte opplysningene til enkeltpersoner) eller e-
posten krypteres. Dette gjelder både for selve e-posten og eventuelle vedlegg. 
 
Sensitive personopplysninger - opplysninger om: 
a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning,  
b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,  
c) helseforhold,  
d) seksuelle forhold,  
e) medlemskap i fagforeninger 
 

Saksframlegg 
Saksframlegg til styrer eller utvalg skal opprettes som en ny journalpost med dokumenttype 
saksfremlegg/innstilling. I samråd med leder skal saksbehandler avklare hvilke utvalg saksframlegget 
skal fremmes for (behandles i). 
Når saksframlegget er ferdig skrevet kan det sendes videre til leder for kontroll og godkjenning. Se 
rutiner i kapittelet om “Utvalgsbehandling”. 
 
Tilgang og skjerming  
P360 skiller mellom ekstern og intern tilgang. Ekstern skjerming styres av tilgangskoder – kode som 
benyttes for å skjerme opplysninger som er unntatt offentlighet eller belagt med taushetsplikt. Dette 
regulerer hva som er synlig på offentlig journal. Tilgangsgrupper styrer intern tilgang i P360. 

mailto:arkiv@hiof.no
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Arkivtjenesten eller saksbehandler påfører tilgangskoder og beskytter tekst som skal unntas 
offentligheten på innkommende saksdokumenter.   
 
Avskrive / besvare restanser 
Alle brukere har ansvar for og skal følge opp saksdokumenter med restanse jevnlig. En restanse er et 
mottatt saksdokument som ikke er endelig avskrevet / besvart.  
Når man skal avskrive et mottatt dokument går man inn via fanen «Innkommende» i arbeidsflaten 
«saksbehandling» 
Følgende avskrivningsmåter kan benyttes: 
 

Måte Anvendelse 

TE Saksdokumentet avskrives direkte ved å ta innholdet til 
etterretning 

TLF Saksdokumentet avskrives direkte ved å registrere at svar er 
avgitt pr. telefon. Ved svar pr. telefon skal samtalen kort 
refereres i merknadsfeltet for journalposten. 

TO Saksdokumentet avskrives direkte ved å ta innholdet til 
orientering 

BU Saksdokumentet avskrives av et nytt utgående brev. Marker 
dokumentet du vil besvare og klikk på knappen «besvar» 
Foreløpig svar 

  

 
Ekspedering av saksdokumenter 
 I fanen «Under arbeid» finner man «Mine dokumenter som ikke er ferdigstilt» Disse har status 
«reservert» og skal ekspederes når de er ferdigstilt. Velg mellom ekspederingskanaler – e-post, 
utskrift og digital postkasse (maks filstørrelse er 25 MB). Utveksling av større filer må gjøres via 
Filesender. 
Dokumentene vurderes og eventuelt ekspederes med loggbasert elektronisk signatur (loggbasert) 
Det er tre nivåer for elektronisk godkjenning: 

• Selvgodkjenning (saksbehandler ekspederer uten å ha fått dokumentet godkjent av andre) 
• Enkelgodkjenning (én leder godkjenner dokumentet før det ekspederes av saksbehandler) 
• Sekvensiell eller parallell godkjenning (to eller flere, hvorav minst én leder, godkjenner 

dokumentet før det ekspederes av saksbehandler) 
• Dokumentet skal da ha påskriften; «Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke 

håndskrevne signaturer» 
Ved utskrift ekspederes saksdokumenter og underskrives av saksbehandler før utsending, signeres. 
Ved utsending av brev hvor det anses viktig å ha den signerte versjonen, må saksbehandleren sende 
signert eksemplar (med eventuelle vedlegg) til arkivet for skanning (eller skanne inn dokumentet 
selv). Brev med originalunderskrift ekspederes av saksbehandler. Status endres da til «Ekspedert» 
 
Avslutning av saker 
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Saker skal markeres som avsluttet når en ikke regner med at det vil være behov for å registrere nye 
saksdokumenter i saken. I denne forbindelse setter saksbehandler sakstatus til «AS – avsluttet av 
saksbehandler» på saken. 
Arkivet kan da søke fram disse sakene og sette status til A – Avsluttet – etter å ha kontrollert saken. 
Saker kan gjenåpnes av arkivet ved behov. 

 

Daglig oppfølgingskontroll og kvalitetssikring av journalen for 
arkivpersonell 
 
Følgende standardsøk er satt opp for kvalitetssikring av journaldatabasen, og må utføres av 
arkivtjenesten. 
 
Kvalitetssikring av journalen:  
Arkivtjenesten har hovedansvaret for å kvalitetssikre og ferdigstille alle registreringer som blir gjort i 
journalen.  
 
Kvalitetssikringen går ut på at følgende kontrolleres i den grad det lar seg gjøre: 
 
 Dokumentet er knyttet til riktig sak 
 Kontrollere at filen har innhold, hoveddokument og vedlegg er riktig. 
 Det har en saks- og dokumenttittel som er tilstrekkelig beskrivende  
      (Søkbar – se avsnitt om skriveregler) 
 Offentlighetsvurdering er gjennomført  
 Eventuelle tilgangsgrupper er riktig påført og at tekst er skjermet 
 Hvis saksbehandleren har opprettet en ny sak, må det spesielt kontrolleres at 

ordningsverdi/klassering og sakstittel er riktig, samt at det faktisk skal opprettes en ny sak 
 
Arbeidsflate arkivar 
 
 Dokumenter registrert ferdig av saksbehandler: 
I fanen Klart for journalføring ligger arbeidslisten «Dokumenter klare for journalføring». Her 
kontrolleres dokumentdataene før endelig journalføring og arkivering. Listen viser dokumenter med 
journalstatus "Midlertidig journalført", "Registrert av ansvarlig person/leder",og "Ekspedert av 
saksbehandler, leder eller annen instans ".  
Arkivet må sjekke følgende ved utgående brev: 
 At saken er påført ordningsverdi og ev. personnummer  
 Ev. tilgangskode med tilhørende hjemmel for unntatt offentlighet 
 Tilgangsgruppe 
 At saker som saksbehandler oppretter ikke finnes fra før 
 Dokumenter som saksbehandler oppretter er på rett sak 
 Sakens/dokumentets tittel i forhold til reglene for registrering 
 At de riktige journalopplysningene er påført. Status settes til Journalført av arkivet. 
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Saker avsluttet av saksbehandler. Arkivet kontrollerer og setter saken i status «Avsluttet». Dersom 
saken ikke skal avsluttes, setter arkivet tilbake til behandling. 
 

 

Daglig oppfølgingskontroll for saksbehandlere og ledere 
 

Arbeidsflate saksbehandler 
 
Daglig oppfølgingskontroll for saksbehandlere: 
I fanen «Innkommende» vises alle saksdokumenter som man har mottatt for behandling eller til 
informasjon, dokumenter mottatt på arbeidsflyt og frister. «Ubesvarte dokumenter» viser mottatte 
dokumenter hvor saksbehandling ikke er utført, dvs. at dokumentet ikke er besvart eller avskrevet. 
Dokumentene er journalført og kan være fordelt fra leder eller man kan være registrer som ansvarlig 
av arkivet. Dokumentene fordelt til deg vil forbli i denne listen inntil man avskrives; enten ved å 
tildeles en avskrivningskode eller besvares med et nytt dokument.  
 
 

Arbeidsflate ledere 
 
Oppfølgingskontroll for ledere: 
I fanen «Til fordeling» vises korrespondansedokumenter i tillegg til saker og oppgaver hvor mottak er 
registrert på avdelingsnivå, men ingen «Saksbehandler» eller «ansvarlig person» er blitt tilordnet. 
Elementene fjernes fra listen når de blir fordelt.  
 

Restansekontroll 
 
Alle skal utøve restansekontroll ved daglig å sjekke fanen «Innkommende» i arbeidsflaten 
«saksbehandling» 
I tillegg skal arkivet skrive ut og fordele restanselister minst fire ganger i året 
 jfr. Arkivloven med forskrifter § 3-7. Arkivet sender ut restanselister elektronisk en gang hver måned 
ved HiØ. 
 
Før en ansatt slutter plikter denne å gå igjennom sine restanser og informere leder om ubesvarte 
saksdokumenter. Restanser som ikke er besvart skal ikke avskrives, men settes til fordeling i enheten. 
Ta kontakt med arkivet om dette. 
 
(Eget avsnitt) Arkivet har kvalitetskontroll på avskrivninger ved utarbeidelse av restanselister og ved 
avslutning av saker. 
 
Forfallskontroll 
Alle har ansvar for å registrere og følge opp eventuell forfallsdato som er angitt av avsender på 
mottatte dokumenter. Hvis forfallsdato fremgår klart av dokumentet, skal dato registreres av arkivet. 
(For eksempel høringsdokumenter). 
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Saksbehandlere og ledere kan selv registrere forfallsdato for å lette oppfølging av behandlingsfrister.  
Alle plikter selv å sjekke frister under fanen «Innkommende» på arbeidsflaten. 

Utvalgsbehandling 
 
Møteinnkallinger, møteprotokoller og saksprotokoller for de styrer, utvalg og råd som bruker 
utvalgsmodulen i P360. Nye retningslinjer/utvalgsbehandling er vedtatt i administrativt ledermøte og 
tatt i bruk fra 1.1.2017. For detaljert fremgangsmåte, se egen retningslinje og arbeidsprosesser for 
utvalgsbehandling. 
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