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FORSKNINGSPROSJEKTER 
 

 

De vanligste hjemlene  
 
Offentlighetsloven § 26 fjerde ledd 
 
 
Offentlighetsloven § 13 første ledd 

Forklaring på hjemmelen 
 
Forskningsideer og forskningsprosjekt. Disse skal ikke komme ut via offentlig journal, 
men bli publisert i de rette kanalene for formidling av forskning 
 
Om sykdom i prosjektet nevnes (f.eks. ved forlengelse) 
 

Tilgangskode 
F - Forskning 

 

OBS!  

• Tilsettingssaker som blir til på grunnlag av påbegynt forskningsprosjekt skal registreres i ePhorte som egne saker 
 

• Alle saker og dokumenter skal vurderes uavhengig av hverandre med hensyn til skjerming. Hvis journalposten ikke inneholder noen opplysninger som skal unntas 
offentligheten, skal det ikke påføres hjemmel 

 

 

 

Sakstittel Klass. Journalposttittel Hjemmel Merknad 
Sakstittel: Deler av tittel med rød tekst skal skjermes hvis innholdet oppfyller krav til skjerming, som taushetsbelagte 
opplysninger. 
 
Klassering.: Angi den klasseringen som passer best for prosjektet. 
 
Journalposttittel: Deler av tittel med rød tekst skal skjermes hvis innholdet oppfyller krav til skjerming. 
 

Hjemmel: Angir den hjemmelen som er vanligst å bruke 
for den spesifikke journalposten. Alltid individuell 
vurdering av innhold for riktig hjemmel. 
 
Merknad: Merknad. 
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Forskningsprosjekt 
Arkivdel: NTNU-EMNE3 

Sakstittel Klass. Journalposttittel Hjemmel Merknad 

Prosjekt - prosjektnr - 
fullt navn på prosjekt 
(forkortelse) - 
prosjektleder - 
fak/instituttforkortelse/e
nhet 
 
 
 
EKS: 
Prosjekt - Offentlighet i 
den offentlige sektor 
(OFFIOS) - Ola Nordmann 
- DOKU 

461 - Interne 
forskningsprosjekter 
(ved NTNU) 
 
/  
 
471 -  
Forskningsoppdrag 
eller ekstern 
finansiert forskning  

Søknad om midler 
§ offl. 26 fjerde ledd Forskningsideer i 

prosjektbeskrivelsen 

Svar på søknad om midler 
 Hvis forskningsideer: 

§ offl. 26 fjerde ledd 
Tilsagnsbrev   

Kontrakt - (med hvem) 
 Hvis forskningsideer: 

§ offl. 26 fjerde ledd 
Samarbeidskontrakt – 
enhet /  
Consortium agreement - 
enhet 

 

 

Budsjett 
 Legges inn som PDF, ikke 

som excel-fil 
DPIA § offl. 26 fjerde ledd  

Forlengelse av prosjekt 
 Hvis sykdom nevnes: 

§ offl. 13 første ledd 
Sluttrapport   
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