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Høringssvar - ny forskrift om offentlege arkiv 
 

Viser til høring mottatt 17.10.2016, 

Generelle kommentarer 

Saksbehandling i Kartverket forgår på to måter. 
1. Elektronisk saksbehandling gjennom Noark basert sak/arkiv løsning.  

2. Saksbehandling gjennom registersystem for tinglysing (Regina) 
 

Kartverket har gjennomgått forslaget til ny forskrift om offentlig arkiv. Forslaget legger 

opp til et mer moderne språk og innholdet fremtrer mer i overensstemmelse med den 
digitale hverdagen. 
 

Kartverket oppfatter forslaget som litt uklart i forhold til i forholdet mellom Arkivlova, 
forskriften og Riksarkivarens forskrift blir etter revisjon. Hvordan den nye forskriften vil 

dekke saksbehandling gjennom registersystemer hvor informasjons automatisk settes 
sammen og danner grunnlag for saksbehandlingen. Den nye forskriften må også ta 
innover seg saksbehandling basert på registersystemer. 

Kommentarene er knytt til den enkelte paragraf 

 

§1 og §3 Arkivansvaret 
 For å utvide forklaringen til arkivlovens §2 blir det for snevert å definere 
«arkivdokument». Foreslår å bytte ut begrepet med «dokumentasjon». Hvor 

dokumentasjon er informasjon som utgjør bevis på en aktivitet. Dette gjør at man kan 
samle data fra flere kilder (databaser, registerdata, infomasjonsbaser og IOT) og ikke 

bare beregnet til å dekke tradisjonell sak/arkiv. 
Formuleringen Det overordna arkivansvaret i organet tilligg den øvste leiinga i organet 

bør opprettholdes. Likeledes om at formuleringen om at organet skal ha eiga 
arkivteneste under leiing av en arkivansvarleg. Vi foreslår også at arkivtjenesten er den 
som tillegges det overordnede internkontroll ansvaret for alle organets arkiver (digitale 

og analoge) 
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§2 Definisjoner 

 Foreslår at NS-ISO 30300 terminologien benyttes. Dette tilpasser forskriften til å 
dekke digitaliseringen av offentlig forvaltning. 
 

 
 

§ 5 Klassifikasjon 
 Klassifikasjonsbegrepet må beskrive hva som menes med klassifikasjon, så 
lenge man ikke lenger ønsker å benytte begrepet arkivnøkkel. Kan være at dette tas 

inn i §10. 
 

§ 6 Lagringsmedium 
 Her bør det inn et punkt om at organet har ansvar for å konvertere 

arkivdokument på en slik måte at de til enhver tid tilfredsstiller gjeldene standarder for 
senere bruk. 
 

§ 12 Behandling av arkivdokument 
 Foreslår at dette punktet inngår som en del av §3 Internkontroll for arkiv. 
  

 

Konklusjon 

Kartverket stiller seg positiv til endringer i forskriften om offentleg arkiv. 
Kartverket anbefaler at den nye forskriften benytter terminologien fra NS-ISO 30300 
så langt som det er formålstjenlig. Terminologien i NS-ISO 30300 dekker både 

dokumentasjonsforvaltning og saksbehandling gjennom registersystemer. 
 

Kartverket ser positivt på å fjerne begrepet Arkivplan og erstatte dette med 
Internkontroll for arkiv. 
 

 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

 
Birger Bekkevold 

Seksjonssjef 
 

 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

 

Kopi: Jens Christian Leonthin, TD - Juridisk tjeneste 
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