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Ny forskrift om offentlige arkiv - Høringsuttalelse 

Vi viser til Kulturdepartementets (KD) brev av 17. oktober 2016 om ovennevnte. 

 

Generelle tilbakemeldinger 

 

Samferdselsdepartementet (SD) er enig i at dagens arkivforskrift trenger en modernisering 

tilpasset en digital arkivdanning. 

 

I forslaget til ny arkivforskrift foreslås det at flere bestemmelser flyttes til Riksarkivarens 

forskrift. SD mener det er uheldig at de to forskriftene ikke er sendt ut på høring samtidig 

siden de henger så tett sammen og utfyller hverandre. Det blir vanskelig å vurdere forslagene 

som foreslås tatt ut nå det ikke foreligger forslag til nytt regelverk. 

 

Forslaget til ny § 22 om lagring av digitalt arkivmateriale utenfor Norge er så sentral at den 

bør flyttes til kapittel 1 i forskriften, generelle og overordna føresegner. 

 

Merknader til enkelte paragrafer i ny forskrift 

 

§1  SD er av den oppfatning at "Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i et offentleg organ 

tiligg den øvste leiinga i organet" i § 1-1 i gjeldende forskrift må videreføres i ny forskrift. 

Fjernes denne setningen sammen med § 2-1 i gjeldende forskrift er ikke arkivansvaret 

forankret noe sted og faren for pulverisering av arkivansvaret er tilstede.  



Side 2 

 

 

§2 Begrepet "dokument" må defineres nærmere. Begrepsbruken "dokument" i høringen 

varierer også og må presiseres. Hva er forskjellen på et "arkivverdig dokument" og et 

"arkivdokument"?  

§3 SD er positiv til at det innføres internkontroll for arkiv. Punktet må presiseres bedre hva en 

internkontroll faktisk er. Slik det er formulert nå fremstår internkontrollen som et annet ord 

for arkivplan. 

 

§9 Det vanskeligste punktet for mange brukere av arkivforskriften er journalføringsplikten. 

Gjeldene forskrift sier dokumenter skal journalføres "dersom dei er gjenstand for 

saksbehandling og har verdi som dokumentasjon" Dette punktet foreslås tatt med uendret i ny 

§9. Definisjonen på hva som skal journalføres og ikke må utdypes og presiseres bedre. For å 

sikre en fortsatt god dokumentfangst av dokumenter som produseres og mottas på ulike 

plattformer og via ulike kanaler må det bli enklere for saksbehandlere å vurdere 

journalføringsplikten. 

 

§12 d) Dette punktet kan utgå. Det aller meste som skal journalføres mottas elektronisk og 

blir ikke påført informasjon utover opplysningene som registreres ved journalføring. 

 

§22 Samferdselsdepartementet har ansvar for sikkerhet i elektroniske kommunikasjonsnett og 

-tjenester i Norge. For ekom, som for en rekke andre sektorer, er vår jurisdiksjon i hovedsak 

begrenset til Norge. Det fremgår av Lysne II-utvalgets rapport 26. august 2016 om digitalt 

grenseforsvar (DGF) at de fleste land i verden i dag, deriblant Sverige, Tyskland, Frankrike, 

Storbritannia, USA og Canada i større eller mindre grad har aksess for etterretningsformål til 

grenseoverskridende kommunikasjon som går gjennom fiberoptiske kabler. Det må dermed 

forventes at data som sendes ut av landet vil kunne gjøres til gjenstand for utenlands 

etterretning. Dette er forhold som må vurderes grundig i en risiko- og sårbarhetsanalyse før 

det fattes beslutning om digital lagring av offentlige arkiv i skytjenester lokalisert utenfor 

Norge. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Gyri Solnørdal Jenssen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Terje Varlid 

 arkivleder 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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