
Sende post digitalt - SVAR UT 

 
Mottakere 

1. Offentlig forvaltning eller privat/offentlig næringsvirksomhet 

2. Privatperson og vi kjenner personnummeret 

 

I ESA finner dere organisasjonsnummer eller personnummer på flere måter: 

 

 Ved ny journalpost når dere skal legge inn mottakere 

1. Søk etter avs/mott 

2. Velg folkeregister eller enhetsregister (dere kan også søke i adresseboka om dere skal legge alle rektorer som kopimottaker, til alle 

kommunene etc) 

3. Hak av den enheten/personen som er mottaker. Velg hovedenhet der det finnes flere underenheter 

4. Dra og slipp til mottakerfeltet nederst til høyre 

5. Hak av og velg kopimottaker om det er kopimottaker denne er 

6. Trykk OK 

 



 
 

 

 I allerede oppretta mottakere 

1. Dobbeltklikk på mottaker 

2. Trykk på knappen søk i offentlige registre 

3. Oppdateres automatisk eller velg fra liste om du får flere treff 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SvarUT eller E-post? 

 

SvarUT er standard. Skal det sendes som E-post må du velge det aktivt se nedenfor. SvarUT er sikker forsendelse inntil sikkerhetsnivå 4, det er 

ikke E-post. Brev unntatt offentlighet sendes med SvarUT.  

 

Offentlige og private virksomheter, organisasjoner: 

SvarUT = mottaker får det i Altinn / rett i sak og arkivsystemet (Troms fylkeskommune får det rett i ESA) 

E-post = går til mottakers oppgitte 

 

Privatpersoner: 

SvarUT = mottaker får det i Altinn eller digital postkasse 

E-post = må legge inn epost manuelt i feltet for E-postadresse 

 



Ferdig? – Sjekk! 

 

 Stemmer tittelen i dokumentet overens med journalposttittel? 

 Gir tittelen mening for mottaker. Vedlegg 1,2, 3 sier mottaker ingenting. Enda verre er filnavn fra skannere a la 05643jgsnglihe.pdf 

 Stemmer dato i dokumentet med datoen i ESA? Se vedlegg for hjelp til hvordan du fikser det 

 Er det riktige mottaker, har du org.nr evt. personnummer rett i avsenderfeltet. Bruk søk i off registerknappen, så oppdaterer det til 

gjeldende (husk at etternavn og fornavn til person må stå i rett felt) 

 Er det riktig kopimottaker 

 Skal du sende med epost - husk at på mottakeropplysninger må E-post være valgt i forsendelsemåte.Du kommer alltid tilbake til ESA ved 

å bruke Arkiver og lukk om du kom på dette eller tittel underveis 

 

 
 



 

Når brevet er ferdig, og evt. godkjent velger du «Ferdig og ekspederes med SvarUT / E-post» 

 

Sekretariatet/ skolearkivarene følger opp utgående brev som feiler.  

 

Du får beskjed når forsendelsen er fullført 

 

 
 

Denne kan du klikke vekk ved å velge «oppgaven er manuelt utført» 

 

Ikke sende brevet digitalt? 
 

Ikke ferdigstill brevet!  

Arkiver og lukk. 

Lever i åpen konvolutt eller i oransje omslag til sekretariatet. På skolene avklar med skolearkivaren for lokal rutine. Fylkestrafikk lager egen 

rutine. For øvrige send epost til arkivvakta@tromsfylke.no med beskjed om at brevet er sendt, husk hele journalpostnr. xx/xxx-x. 

 

 

mailto:arkivvakta@tromsfylke.no

