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HØRINGSSVAR - FORSICRIFT OM OFFENTLIGE ARKIV
Direktoratet for arbeidstilsynet v/Dokurnentsenteret viser til høringsbrev fra
Kulturdeparternentet til Arbeids- og sosialdepartementet av 26.10.2016, vedrørende forslag til
ny forskrift om offentlige arkiv. Arbeidstilsynet har fått oversendt høringsforslaget for
eventuelle merknader.
Arbeidstilsynet har følgende kommentarer til høringsforslaget:
Innledningsvis vil vi gi Kulturdepartementet honnør for at forslaget til ny forskrift foreligger,
og at den er tilpasset dagens elektroniske arkivdanning. Videre er vi tilfredse med at Ibrslaget
gir offentlig forvaltning en god strukturert og forenklet rammeforskrift som åpner Ibr at både
Riksarkivaren kan gi utfyllende retningslinjer på ulike områder, samt at ethvert organ kan lage
sine detaljerte planer gjennom sin internkontroll for oppgaver knyttet til arkiv.
Arbeidstilsynet vil spesielt nevne at selv om vi er tilfredse med at forskriften vil gi det enkelte
organ en storre mulighet til å lage egne detaljerte retningslinjer for opprettelse av arkiv, er vi
uenig i at forskriftsforslaget ikke gir føringer for at arkivtjenesten skal ledes av en
arkivansvarliw. Grunnen til dette er vår visshet om at fagkompetansen innen arkiv som er bygd
opp i offentliw forvaltning over tid må beholdes, og i tillegw styrkes særlig innenfor faget IKT
nå som digitalisering av arkivdanning og avlevering/depot utvikles og tas i bruk av
forvaltingen.
Når det gjelder skytjenester har Arbeidstilsynet i utgangspunktet ingen innvendinger mot
lagring innen eget landområde der lov og reglement reguleres av norsk lovverk. Vi er imidlertid
mer skeptisk til skytjenester utenfor Norges grenser. Blir det åpnet for lagring i «skyen», må det
kreves at det utarbeides felles retningslinjer for offentlig sektor, gjerne en egen forskrift.
Vi vil kommentere, nedenfor, kun noen av paragrafene hver for seg.
Parawraf 1
Vi foreslår at setningen om arkivansvaret også defineres i denne paragrafen for statlige organer
slik som det er gjort for kommuner og fylkeskommuner. Videre foreslår vi at innholdet i
eksisterende forskrift, §2-1, søkes opprettholdt i ny forskrift.
Paragraf 3
Arbeidstilsynet er meget tilfreds med fokus på internkontroll og den definisjonen den har.
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Paragrafene 7 og 8
Arbeidstilsynet støtter det nye forslaget til endring i § 7 krav til arkivlokale og i § 8 krav til
spesialrom for arkiv som innebærer at det skal være Riksarkivaren som foreslår å endre
detaljerte krav til arkivlokale, samtidig som han har fullmakt til å fastsette krav til arkivlokale
og spesialrom for arkiv. Det er hensiktsmessig og nærliggende at nettopp de som oppbevarer
store mengder med papir har best kjennskap til hvordan dette skal oppbevares og bevares trygt.
Vi ber om at vårt referansenummer 2016/43100 oppgis ved eventuelle henvendelser i anledning
saken.
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