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Høringsuttalelse på ny arkivforskrift fra IKA Finnmark IKS 

 

Denne høringsuttalelsen er utarbeidet av IKA Finnmark IKS som eies av alle kommunene og 

Fylkeskommunen i Finnmark. Vi dekker således 100% av kommunene og fylkeskommunen i 

fylket. Vårt fokus har vært å se på om den nye arkivforskriften er et godt verktøy i det daglige for 

våre eiere. 

Vi er videre deleier av KDRS som har levert egen høringsuttalelse. Vi stiller oss bak uttalelsen 

som kommer fra dem og vil i liten grad kommentere de samme momentene. 

IKA Finnmark IKS ser det som positivt at arkivforskriften tas opp til revidering. Arkivarbeidet 

har endret karakter i forbindelse med overgang til flere elektroniske verktøy i arkivdanninga 

siden dagens forskrift ble utarbeidet. 

Forskriften er vurdert selvstendig, men det hadde vært ønskelig å vurdere den i sammenheng med 

Riksarkivarens nye forskrift for å se helheten i lovverket. 

Vi vil først ta opp noen generelle betraktninger og deretter gå inn på den enkelte paragraf i 

forslaget til ny arkivforskrift før vi avrunder med det vi mener mangler i den nye forskriften. 

Generelt 

«Statlige organ» nevnes direkte i en rekke paragrafer, noe som ikke er tilfellet med kommunale 

og fylkeskommunale organ. Det må komme tydeligere frem hva som skal gjelde for kommunale 

og fylkeskommunale organer.  

Vi ser en fare i at den nye forskriften er for generell for kommunale og fylkeskommunale organ. 

Det betyr at en faglig god utarbeiding av «internkontroll for arkiv» kan ta for mye av den totale 

ressursen som er satt av til arkiv- og arkivfaglig arbeid. Dette vil i praksis føre til at kvaliteten på 

det totale arkivarbeidet ikke blir så god som ønskelig da organene må prioritere innenfor den 

ressursen som er avsatt til formålet. Det er lite realistisk å anta at økt arbeid innen fagfeltet 

medfører økte ressurser innen kommuner og fylkeskommuner. 

Det virker lite rasjonelt at hver enkelt kommune eller fylkeskommune skal utarbeide en 

«interkontroll for arkiv» uten en felles grunnmal. Denne malen kan f.eks. utarbeides av 

Riksarkivet slik at grunnlaget for arbeidet i kommunene og fylkeskommunene er faglig og 

kvalitativt sikret. 
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Formuleringen «Riksarkivaren kan …» brukes flere steder i den nye forskriften. Mange punkter 

anser vi som så vesentlig å få utdypet og detaljert at formuleringen i større grad bør være 

«Riksarkivaren skal …».  

Arkivforskriftens paragrafer 

Våre forslag til endringer: 

§1 – Arkivansvaret i offentlege organ 

Omformuleringer i andre avsnitt: 

 Arkivansvaret etter arkivlovens §6 inneber plikt til å koordinere det arkivfaglege arbeidet i 

organet og sørge for at alle arkivdokument hos verksemnda blir forvalta slik at dei er sikra som 

informasjonskjelder for samtid og ettertid. 

I avsnitt 3 bytter setning nr en og nr to plass slik at avsnittet starter med «Kvar enkelt 

kommune…» 

§2 – Definisjoner 

Tilføre følgende som nye punkter: 

 Definisjon av begrepet «bevaringsverdige arkiv», jf ny §3 nest siste avsnitt 

 Definisjon av begrepet «saksarkiv» 

Tilføre «og avslutta arkiv» i slutten av setningen i pkt h). 

§8 – Krav til spesialrom for arkiv 

Innhold i gammel §4-5 om drift av arkivlokale innarbeides i ny §8. 

I listen over sikringstiltak tas «fuktalarm» med slik at muligheten for å oppdage feilsituasjoner 

øker. 

§19 – Arkivavgrensing 

I pkt b) flyttes to siste setninger til slutten av paragraf. Dette for å skille mer mellom hva som er 

bevaringsverdig og hva som kan arkivbegrenses. Dette vil øke les barheten. 

§27 – Avleveringsplan og gjennomføring av avleveringa 

Denne paragrafen bør gjelde alle offentlige sektorer, også kommunale og fylkeskommunale.  

Manglende momenter i ny forskrift 

Innholdet i gammel §4-4 første avsnitt er utelatt i ny forskrift og skal tentativt innarbeides i 

Riksarkivarens forskrift. Vi mener dette punktet er såpass viktig, ettersom det erfaringsmesssig 

ofte blir glemt i byggeprosesser, at den må videreføres som del av §7 i ny forskrift. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Gunnhild Engstad 

daglig leder 

 

 

 

 


