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Høringssvar - Ny forskrift om offentlig arkiv
Helse Nord RHF viser til høringsbrev med høringsnotat. Helse Nord RHF støtter behovet for
oppdatering av arkivforskriften til en teknologinøytral forskrift.
Helse Nord RHF ønsker spesielt å kommentere følgende:
I høringsforslaget er det henvist til at tidligere regelverk flyttes over til Riksarkivarens forskrift.
Helse Nord RHF synes det er vanskelig å kommentere, da man ikke er kjent om det foreligger
forslag til revidert forslag til forskrift fra Riksarkivaren.

Internkontroll
Det er foreslått en ny § 3 i forskriften som sier at alle organ til enhver tid skal ha internkontroll for
arkiv. Denne bestemmelsen pålegger det enkelte organ et konkret ansvar, men åpner samtidig for at
det følges opp på en slik måte at det kan tilpasses den enkelte organisasjon. Begrepet internkontroll
for arkiv gir bedre assosiasjoner til dokumentasjonsforvaltning som en del av den totale
virksomhetsstyringen i en etat med tilhørende tiltak og krav.

§1 —Arkivansvar i offentlig organ
Det vil være en svekkelse for arkivarbeid i offentlige organer dersom det overordnede arkivansvaret i
en virksomhet ikke lenger kan adresseres til den øverste ledelsen. Ansvaret bør plasseres hos den
øverste ledelsen i virksomheten.
Ny § 2
Helse Nord RHF mener det er positivt å samle definisjoner av begreper brukt i forskriften.

§8 Krav til spesialrom for arkiv
En opplever gjeldende paragraf som lite egnet i forhold til oppbevaring av digitalt arkivmateriale.
Det kan forstås at § 8 fremdeles tar utgangspunkt i oppbevaring av papirbasert arkivmateriale. Krav
til spesialrom for digitalt materiale krever føringer i forhold til adgang og sikkerhet. Også for å
hindre uautorisert tilgang til arkivmaterialet.
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§9
En burde bruke anledningen til å klargjøre nærmere begrepene «Verdi som dokumentasjon» og
«Gjenstand for saksbehandling». Dette er to begreper som er uklare og som saksbehandlere stadig
stiller spørsmål om innholdet av. Derfor er det vanskelig å gi god veiledning
Det er videre uheldig at organinterne dokumenter kan unntas fra journalføring i så stort omfang som
bestemmelsen legger opp til.

§12 Behandling av arkivdokumenter
Bestemmelsens pkt d) hvor det heter «at innkomne saksdokumenter ved mottak får påført
informasjon som identifiserer dokumentet og knytter det til journalen, jf. §10»
De fleste innkomne saksdokumenter kommer elektronisk. Det er ikke mulig å påføre informasjon.
Denne bestemmelsen er vel ment kun for dokumenter som kommer inn på papir. Dette burde stått
uttrykkelig i teksten.
Forslaget i § 12 sikter på en forenkling av reglene. Hensikten er riktig, men kan skape utfordringer
for arkivskaper. Slik utgår § 3-2 om behandling av telefaks og elektronisk post, uten at det opplyses
om hvordan etat/organ skal sikre et sentralt mottak av virksornhetsrelatert e-post, jf gammel
arkivforskrift. Fjernes kravene til å etablere sentralt e-postmottak, vil dette åpne for en ustrukturert
informasjonsflyt.
§12 bokstav f siste setning: Personlig adressert post skal leverast uopna til adressaten om ikkje anna
er avtalt. Definisjonen på personlig adressert post er tatt bort i forslaget til ny forskrift. Den er ikke
kommentert hvorfor.
Daglig utveksles en rekke papirbasert brev mellom helseinstitusjoner som f.eks henvisninger,
epikriser og annen pasientinformasjon. Dokumentene inngår som ledd i helsehjelpen. Disse
konvoluttene med viktig pasientpost fra samarbeidende virksomheter, som mer eller mindre tilfeldig
er adressert med saksbehandlers navn før virksomhetens navn videresendes hvis ikke annet er avtalt
og videresendes inn i organisasjonen uten noen form for sporing og kun overlatt til den enkelte
saksbehandler for videre håndtering. Det er da en stor risiko for at dokumenter forsvinner og/eller
bidrar til forsinket helsehjelp.
Helse Nord RHF mener det bør gis anledning til å åpne all post som åpenbart er virksomhetspost,
uavhengig av adresseringsform.
Konklusjon
Helse Nord RHF mener at forslaget til ny forskrift om offentlig arkiv viser en positiv retning for å få
større fleksibilitet som følger utviklingen innen blant annet digitalisering og
dokumentasjonsforvaltning.
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