
Gjennomgå filene og foreta beslutning 

Når noen ber om innsyn i ett eller flere dokumenter som du er ansvarlig for, må 

du vurdere om bestilleren skal gis full eller delvis innsyn i filene, og ta en beslut-

ning på grunnlag av vurderingen. Eventuell konfidensiell informasjon i filene må 

sladdes før tilgang kan gis. 

Åpne innsynsbegjæringer fordelt til deg 
Vær pålogget som saksbehandler, og finn listen Innsynsbegjæringer på saksbehandlers 

skrivebord. Velg "Mine" fra nedtrekkslisten Velg ansvarlig. 

 

Åpne innsynsbegjæringen ved å klikke på riktig Tittel eller Saksnummer. 

I listen Innsynsbegjæringer kan du klikke på filnavn (1) for å lese filene, og Dokumen-

tets tittel (2) eller innsynsbegjæringens tittel (3) for å se mer informasjon om dokumen-

tene og selve innsynsbegjæringen. 

       

For å registrere beslutninger, velg de ønskede innsynsbegjæringene i listen Innsyns-

begjæringer, og klikk Velg beslutning. Velg Alle for å påføre samme beslutning på alle 

innsynsbegjæringene, eller Utvalgte for å angi en beslutning for bare den eller de valgte 

innsynsbegjæringene.  

 

Når dialogboksen 'Vedtak' åpnes, velg type Vedtak og, i relevante tilfeller, Paragraf 

(hjemmel i offentlighetsloven). 

 

 

Bruk gjerne feltet Kommentar for å utdype vedtaket. Resten av behandlingen av-

henger av beslutningen. 

Innvilget: Alle filene som tilhører dokumentet sendes uskjermet til mottakeren.  

Avvist: Ingen filer blir sendt, og grunnlaget for avvisningen sendes til mottakeren. 

Delvis innvilget: Sensitivt innhold må skjermes før dokumentene kan sendes. Se 

avsnittet Skjule sensitivt innhold. 

Når beslutningen er tatt, er det mulig å svare på innsynsbegjæringen. Se av-

snittet Besvare og ekspedere.  

Skjule sensitivt innhold 
Når innsyn i en fil er Delvis innvilget bruker du Skjul innhold-verktøyene for å fjerne 

eller skjule sensitivt  innhold. Du kan redigere filer i de fleste filformater. Endringene 

blir lagret i en offentlig variant av filen, som vil bli sendt til bestilleren. 

Sjekk at det er krysset av for Forhåndsvisning*. Klikk på filnavnet for å åpne filen i 

vinduet "Skjul innhold (Redact)".       

 

Klikk på Redact (1) for å vise verktøylinjen for å skjule innhold (2). 

 

 

Bruk knappene på verktøylinjen til å skjule det sensitive innholdet.

 

1. Filled rectangle  (fylt rektangel) 

2. Text selection (tekstutvalg) 

3. Hele sider 

Når du er ferdig, klikk på 360° og deretter Upload to 360°. 

 

 

For å skjule tekst i dokumentet 

1.    Klikk på museverktøyet Text Selection (1). 

 
2.    Velg teksten du vil skjule (2) 

3.    Når kontekstmenyen åpnes, velg Redact (3). 

        4.    Teksten i dokumentet er nå skjult og en ny kontekstmeny åpnes. Her kan du 
 eventuelt legge til kommentarer, begrunnelse, osv. 

https://ak.360cloud.no/SI360Help/1044/360CompleteHelp/gloss_kontekstmeny.htm


Besvare og ekspedere 

Ekspedere 

 Merk 

Alternativet Ekspeder er ikke tilgjengelig på kontekstmenyen før det har blitt 

foretatt beslutninger. 

Klikk på menyknappen Besvar og velg Produser og ekspeder svar. 

 
 

Når dialogboksen 'Ekspeder innsynsbegjæring åpnes, velger du ønsket ekspederingska-

nal og klikker Ekspeder. 

 

Så snart den siste innsynsbegjæringen i saken er sendt, settes status til "Avsluttet". 

Delvis ekspedering 

Når du ekspederer, er det bare innsynsbegjæringene hvor det er foretatt en beslutning 

som inkluderes i ekspederingen. Det er fullt mulig (og vanlig) å dele behandlingen opp i 

flere delekspederinger. 

 

 

 

 

Brukerveiledning for  

innsynsbegjæringer 

i Public 360°  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brukerstøtte ved arkivhjelpen: 

Vakttelefon 37 29 63 00 

 

 

 

 

Hva blir sendt når jeg har ekspedert? 

Beslutning Kommentar 

Innhold i 
svaret hvis 
beslutningen 
er Innvilget 

Filen(e) som er koblet til de forespurte dokumentene, 
blir nå konvertert og flettet til én enkelt PDF-fil. En for-
side (mal) blir lagt til som forside, med et standardsvar 
og informasjon om de forespurte filene. 

Innhold i 
svaret hvis 
beslutningen 
er Delvis inn-
vilget 

Filen(e) som er koblet til det forespurte dokumentet, blir 
nå konvertert og flettet til én enkelt PDF-fil. 

Filene på dokumentene konverteres og filvariant velges 
ut fra følgende prioriteringsrekkefølge: 

1.    O – Offentlig format 

2.    A – Arkivformat 

3.    P – Produksjonsformat 

Hvis den første filvarianten ikke er tilgjengelig, ser syste-
met etter den neste (til enhver tid basert på den nyeste 
versjonen av filen). 

Innhold i 
svaret hvis 
beslutningen 
er Avvist 

Ingen filer produseres. Begrunnelse for avslaget sendes 
direkte til bestilleren. 


