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Høringssvar til ny forskrift om offenlig arkiv
Moss kommune har mottatt høringsforslag til ny forskrift om offentlig arkiv.

Moss kommune ser positivt på at gjeldende forskrift blir revidert og oppdatert. Nåværende forskrift
er i mindre grad tilpasset den digitale hverdagen med de behov og krav den offentlig sektor blir stilt
overfor.
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Endring i struktur
Moss kommune er positive til foreslåtte endring i struktur i forskriften og mener det er formålstjenlig
å gradvis gå over til et mindre detaljert arkivregelverk.

Vi vil i det følgende ta for oss de paragrafer hvor vi har kommentarer.

Gammel §2- 1 Organisering av arkivarbeidet - utgår
Dette kan eller vil åpne for pulverisering av ansvar samt at det kan være en kilde til redusert
kvalitet på offentlige arkiver. Fagkompetanse og service vil stå i far for å bli redusert. Moss
kommune foreslår at §2-1 opprettholdes i ny forskrift.

Gammel §2- 4 Arkivordning — utgår
Redusert krav til sentralisert arkiv vil kunne føre til lavere servicegrad. Hvis dette er tenkt ivaretatt
av elektroniske innsynsløsninger bør det kanskje spesifiseres.

Ny §22 Lagring av digitalt arkivmateriale utenfor Noreg
Moss kommune har i lengre tid ytret ønske om å kunne benytte sin etablerte skyløsning også til
lagring av arkivmateriale. En slik løsning er både mer fleksibel mht tilgjengelighet og kapasitet,
kostnadseffektiv («pay as you go») og, etter vår vurdering, sikrere. Store aktørers skysatsning
tilsier at små offentlige enheter ikke vil ha mulighet til å etablere tilsvarende løsninger innenfor
disse områdene. Moss kommune har som pioner, innenfor skybasert offentlig virksomhet/ikt-drift,
utarbeidet databehandleravtale som er kvalitetssikret og godkjent av datatilsynet. Avtalen ble
utarbeidet med juridisk bistand (spisskompetanse innenfor området) og Norske Veritas. Alle krav til
norsk lovgivning og innsynsrett blir her godt ivaretatt. Avtalen er siden tatt inn som en standard
avtale av kommunens nåværende hovedleverandør av tjenesten.
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Det viktigste arbeidet som gjøres når en vurderer overgang til skybaserte løsninger (ikke bare for
arkiv) er en god og grundig risikoanalyse av tjenesten som ønskes satt ut i sky. Hvis dette utføres
og en oppnår et tilfredsstillende resultat vil skylagring m.m. være en godt alternativ.

Ny § 8 Krav til spesialrom for arkiv
Endring av tidligere §4-4 til ny §8 oppfattes som en positiv klargjøring.

Med hilsen
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