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Høring - ny forskrift om offentlige arkiver 

 

Det vises til Kulturdepartementets brev av 18. oktober 2016 med høringsnotat om forslag til ny 

forskrift om offentlige arkiv. Under følger Finanstilsynets høringssvar. 

 

Om skytjenester: 

Høringsnotatet drøfter blant annet problematikken omkring skytjenester og endringsforslaget åpner 

for skylagring av arkiv utenfor Norge.   

 

Nasjonal strategi for bruk av skytjenester (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016) går 

nærmere inn på forskjellige sider ved bruk av skytjenester og utfordringer som må håndteres. Det 

gjelder blant annet spørsmål knyttet til kontraktsregulering, tilsyn og informasjonssikkerhet.  

I Digitaliseringsrundskrivet (H-09/16) pekes det på at "bruk av skytjenester kan gi økt fleksibilitet 

og mer kostnadseffektiv bruk av IKT".  

 

I forslag til ny forskrift om offentlige arkiv er det blant annet foreslått en ny § 22:  

§ 22 Lagring av digitalt arkivmateriale utanfor Noreg 

Offentlege organ kan lagre digitalt arkivmateriale utanfor Noreg dersom pliktene i 

arkivlova med forskrifter er regulerte i avtala mellom organet og eigaren av arkivlageret. 

Organet skal behalde tilgang til, kontroll med og eigedomsrett til sitt eige arkivmateriale. 

 

Dette er en oppmyking i arkivloven og åpner for lagring, herunder også bruk av skyløsninger, 

utenfor Norge. Samtidig påhviler ansvaret for avtalen den enkelte etat. 

 

Finanstilsynet vil understreke behovet for å ivareta personvernhensynet for å unngå at informasjon 

faller i feil hender ved lagring i skytjenester i land der konfidensialitet ikke er godt nok ivaretatt.  

Det vises til avsnittet om Jurisdiksjon, under Pkt 3.3 Arkivmessige utfordringar ved bruk av 

skytenester (side 32-33 i høringsnotatet) hvor problematikken er belyst. 

 

Etter en intern vurdering av forslaget har Finanstilsynet kommet til at det ikke er noen strid mellom 

det nye forslaget og de krav Finanstilsynet stiller til eget bruk av skylagring og til tilsynsenhetenes 

skylagring. For Finanstilsynet sin del vil det medføre at vi vil stille samme krav internt som vi gjør 

til våre tilsynsenheter når det gjelder å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS analyser) av 
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utkontrakteringsforholdet og til avtalen. Tilsynsenhetene er bl.a. underlagt krav i Forskrift om bruk 

av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT forskriften) og Forskrift om risikostyring og 

internkontroll.  

 

Finanstilsynet fører tilsyn med finansforetakenes bruk av IKT-systemer og betalingstjenester. 

Forvaltning av og kontroll med etterlevelse av IKT-forskriften inngår som viktige oppgaver. 

Gjennom behandling av melding om ny eller endret utkontraktering av IKT er Finanstilsynet 

særskilt opptatt av at gjeldende regelverket ved utkontraktering IKT, herunder bruk av skytjenester, 

etterleves. Finanstilsynet har ansvar for mottak, behandling og oppfølging av IKT-hendelser, 

regulert i IKT-forskriften. Gjennomføring av årlig risiko- og sårbarhetsanalyse av finanssektorens 

bruk av IKT og betalingstjenester inngår også i Finanstilsynets oppgaver. 

 

Vi ser imidlertid at dette kan bli mer krevende for mindre etater å sikre god nok kontraktsregulering 

og informasjonssikkerhet. 

 

Om andre deler av forslaget 

Generelt sett er utkastet til forskrift mindre detaljrikt og mer overordnet. Arkivansvaret var mer 

presist formulert i den opprinnelige forskriften, med vektlegging av plassering av ansvar hos den 

øverste ledelsen. Det er uheldig at dette tas bort, med vår tids økende krav til digitalisering, krav til 

gode avtaleforhold rundt skytjenester, store nasjonale prosjekter med direkte innvirkning på 

arkivområdet, der det er naturlig at ledelsen er involvert.  

 

Arkivplan er foreslått omgjort til internkontroll for arkiv. Det er et mer tidsriktig begrep og bifalles. 

Men dette vil kreve gode veiledninger i internkontroll for arkiv fra arkivverket. 

 

Den nye § 12 om behandling av arkivdokument er også blitt mindre detaljert enn tidligere. Det er 

bra, men det er nok mulig fortsatt å minske noe mer på detaljeringsgraden. Det bør ryddes i 

begrepene i gjeldende paragraf; arkivdokument og saksdokument er brukt om hverandre. I tillegg er 

det benyttet uttrykk om "å påføre" noe på dokument, som er noe man relaterer til papir. Slike 

uttrykk bør byttes ut med "registrere" eller lignende for å bli mer teknologinøytral. Likeledes bør § 

19 om arkivbegrensning gjennomgås pånytt for å fjerne de mer gammeldagse ord og begrep som er 

knyttet til papirarkiv. 

 

 

For Finanstilsynet  

 

Gun Margareth Moy 

administrasjonsdirektør   Lone Tudborg Lakhan 

 seksjonssjef 
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