
VURDERING AV DOKUMENTINNSYN TEMAER

 

NETTKURS

 OFFENTLIGHETSLOVEN 
EN PRAKTISK INNFØRING

E-post: post@nettopplaering.no
Mobil: 940 18 200  www.nettopplaering.no

Offentlighetsloven handler om retten til innsyn i 
forvaltningens saksdokumenter, journaler m.m. 
Kurset har som mål å gi deg økt kompetanse på å forvalte 
denne innsynsretten. 

Bli god på å vurdere dokumentinnsyn
Få veiledning underveis ved behov

Nettkurset vil gi deg
• Kunnskap om hensikten og innholdet i loven
• Kunnskap og innsikt i å vurdere innsynskrav
• Innsikt i den juridiske tankegangen som vurderingene 

krever
• Forståelse for nødvendig bruk av skjerming

Målgruppe 
Saksbehandlere, ledere og arkivarer eller andre som har 
behov for å styrke sin kompetanse om loven. 

Kurset inneholder
• Forelesningstekst (ca 200 sider)
• QUIZ og andre oppgaver
• Lenker til fagstoff, artikler og kilder til fordypning

Oppgaver
Kurset inneholder oppgaver og QUIZ du kan utføre så 
mange ganger du ønsker. 
I tillegg inneholder kurset  en obligatorisk avsluttende test 
(multiple choice). Denne testen er utgangspunktet for å 
vurdere om du har bestått kurset eller ikke. Den kanogså 
gjennomføres flere ganger.

Kurset er inndelt i 10 tema:
• Hensikt og formål
• Rettigheter og plikter
• Innsyn og merinnsyn
• Unntak: Taushetsplikt
• Unntak: Interne dokumenter
• Unntak: §§ 17-27
• Offentlig journal
• Saksbehandling
•     Virkeområde
• Gjenbruk av offentlig informasjon

I forelesningsteksten legger vi vekt på å gi deltakerne 
- en god metode i vurdering av innsyn og merinnsyn 
- samt god oversikt over formål og vilkår for unntak fra 
innsynsretten.

Oppstart 
Løpende oppstart. Du velger selv når du ønsker å ta 
kurset.
                          
Pris
Kr. 3.600,- pr. deltaker. 
Grupper på 4 eller flere: ta kontakt for tilbud.
Prisen inkluderer tilgang i 6 måneder og veiledning 
knyttet  til kurset.

Påmelding:”Offentlighetsloven - en praktisk innføring”
 
Fagansvarlig for nettkurset: Else Marie Moe 

Mer informasjon: post@nettopplaering.no / 940 18 200

PRAKTISK INFORMASJON

http://www.nettopplaering.no
http://nettopp.kursadmin.itum.com/Course/17880/no

