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Svar på høring: Ny forskrift om offentlige arkiv
Universitetet i Bergen har gjennomgått høringsdokumentene til ny arkivforskrift, og vil med 
dette melde inn universitetets betraktninger.
 
Gjennomgående finner vi at det ikke alltid er samsvar mellom intensjonen angitt i 
høringsnotatet sett i forhold til det som faktisk er foreslått i forslag til ny forskriftstekst.
 
Eksempelvis finner vi på side 12 i høringsnotatet:
Arkivansvaret ligg hos den øvste leiinga i organet. For å synleggjere internkontrollens 
overordna betydning og koplinga til arkivansvaret i § 2, bør føresegna om internkontroll for 
arkiv løftast opp og plasserast i § 3.
Samtidig finner vi at teksten i gamle §1-1 andre ledd "Det overordna ansvaret for 
arkivarbeidet i eit offentleg organ tilligg den øvste leiinga i organet." er fjernet. Dette er ikke 
gjenspeilet i §3 i forslag til forskrift.
Videre er §2-1 tatt bort. Ansvaret er ikke lenger synliggjort, men det er overlatt til å organet å 
definere og dokumentere i internkontrollen (ny §3). UiB mener at tydelig identifikasjon av 
ansvaret underlagt den øverste ledelsen er nødvendig for å synliggjøre arkivplikten overfor 
alle enheter i virksomheten, og gi arkivtjenesten det nødvendige mandat. 
 
I høringsnotatets punkt 2.1.2, siste avsnitt, er det skrevet:
I forslaget til ny § 1 foreslår departementet å fjerne dei eksplisitte krava til at organ skal ha ei 
eiga arkivteneste og ein eigen arkivansvarleg. Intensjonen er ikkje å svekkje arkivansvaret, 
men å gi offentlege organ større grad av fleksibilitet til å finne løysingar som er tilpassa 
verksemda.
Vi mener at de foreslått endringene i realiteten innebærer en svekkelse av arkivansvaret.
 
Det kan føre til en svekkelse av arkivfunksjonens profesjonalitet dersom medarbeidere som 
arbeider med dokumentasjonsforvaltning ikke skal ha dette som en primæroppgave, men 
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bare utføre disse oppgavene ved siden av andre oppgaver. Det vil også svekke 
arkivansvaret dersom offentlige organ ikke har en arkivtjeneste, eller en egen arkivansvarlig. 
Dette betyr at arkivfaglige perspektiver får mindre vekt, og blir mindre synlig i 
organisasjonen. Istedenfor å profesjonalisere arkivfunksjonen og arkivtjenesten, går man i 
dette forslaget i motsatt retning. Det kan bli en situasjon som ligner på den som rådet før 
gjeldende arkivlov og arkivforskrift trådde i kraft i 1999.
 
Skytjenester og jurisdiksjon
Departementet uttrykker en del utfordringer som en eventuell åpning for skylagring vil reise. 
Tilsammen gir disse punktene viktige argumenter mot å åpne opp for slike løsninger når det 
gjelder arkivmateriale for offentlige organ.
 
Arkivmateriale for offentlige organ bør være plassert der norsk lov gjelder, altså i Norge. Det 
er flere grunner til dette. 

1. Det er et brudd på et viktig prinsipp i gjeldende arkivlov, nemlig at norsk offentlig 
arkivmateriale normalt ikke skal føres ut av landet. 

2. Det blir i praksis umulig for Arkivverket å ivareta sin rolle som tilsynsmyndighet, som 
de er pålagt etter arkivloven §7, for eventuelle arkiv som befinner seg på servere i 
utlandet. ( Jfr departementets punkter under kulepunkt Tilsyn kapittel 3.3 s. 32 i 
høringsnotatet).  

3. Det er viktig for å sikre informasjonssikkerhet at serverne som inneholder 
arkivmateriale fra norsk offentlig forvaltning befinner seg i Norge, slik at de er 
underlagt norsk jurisdiksjon. (jfr kulepunkt Jurisdiksjon s. 32 i høringsnotatet). 

4. Dessuten vil det være vanskelig å få til avtaler som sikrer offentlige organs kontroll 
med arkivmateriale som befinner seg på servere i utlandet. Det vil oppstå problem 
med å sikre slikt arkivmateriale, som departementet sier, dersom «det for eksempel 
skjer feil, oppstår konfliktar eller om utanlandske styremakter grip inn» (Høyringsnotat 
s. 34)

 
De overnevnte punktene menes tilstrekkelig til å fraråde å åpne opp for skylagring.
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