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Høringssvar til forslag om endring av forskrift om offentlige arkiv    

Vi viser til brev av 17. oktober 2016 fra Kulturdepartementet (KUD) med forslag om endring 

av forskrift om offentlige arkiv (arkivforskriften). 

 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) er enig i KUDs vurdering av at det er et stort behov 

for opprydding i forskriften slik at den blir tilpasset den digitale arkivdanningen. Likevel 

fremstår forslaget til ny arkivforskrift fortsatt som for papirorientert. Dette gjelder særlig for 

områdene periodisering, deponering og avlevering.  LMD er av den oppfatning at det i teksten 

i tilknytning til den enkelte paragraf, bør skille på hva som gjelder papirbasert arkiv og hva 

som gjelder elektronisk arkiv. Et godt eksempel på dette er §§ 17 til 19 som beskriver 

behandling av elektronisk arkiv.  

 

Vi har for øvrig følgende merknader til forslaget til ny arkivforskrift: 

Ad ny § 1. Arkivansvaret i offentlege organ 

I høringsnotatet punkt 2.1.1, andre avsnitt står det at "… det overordna arkivansvaret 

ligg hos den øvste leiinga for organet", men dette er ikke omtalt eksplisitt i forslag til ny 

forskrift. LMD vurderer informasjonsforvaltning og arkiv som basale funksjoner for 

offentlige virksomheter, og ansvaret må ivaretas av virksomhetene selv. Dette utelukker 

imidlertid ikke selve utførelsen av arkivfunksjoner kan løses gjennom praktisk 

samarbeid mellom virksomheter, outsourcing eller kjøp av tjenester for utvalgte 

funksjoner. LMD er av den oppfatning at det i § 1, andre ledd i forskriften bør 

innarbeides: 

 "Det overordna arkivansvaret ligg hos den øvste leiinga for organet." 
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Side 2 

 

Ad ny § 22. Lagring av digitalt arkivmateriale utenfor Norge 

LMD ser at det er et behov for å etablere felles offentlige krav til lagring av arkiv 

utenfor Norge.  

 

Etter det vi erfarer er dagens avtaler med de store skytjenesteleverandørene 

standardavtaler uten rom for å forhandle frem vilkår knyttet til lovgivning i et bestemt 

land. KUD bør likevel vurdere om det i forskriften er hensiktsmessig å få en fullgod 

regulering av pliktene etter arkivloven mellom arkivskaperen (virksomheten) og eieren 

av arkivlageret (skytjenesteleverandøren).  

 

Når det gjelder lagring av arkivmateriale som inneholder personopplysninger, bør 

bestemmelsen i arkivforskriften utformes i samsvar med personopplysningsloven og 

EUs personverndirektiv (direktiv 95/46/EF). 

 

Høringen er også videresendt til Mattilsynet, Landbruksdirektoratet, Veterinærinstituttet og 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), med oppfordring til å avgi egen høringsuttalelse. 

 

 

Med hilsen  

 

Kai-Ove Nauen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Helga Storvik Pedersen 

 arkivleder 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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