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Høringsuttalelse - NOU 2019:9 Ny lov om samfunnsdokumentasjon og 
arkiver 

Vi viser til departementets høringsbrev av 01.07.2019. Dette er en felles høringsuttalelse fra 
Fylkesmannen i Nordland, Trøndelag og Innlandet. 
 
Fylkesmannen har kommentarer til kap. 12.4.6. Organisering av tilsyn regionalt. 
 
I lovutkastet er det i § 41 tredje ledd foreslått at Kongen kan bestemme at fylkesmannen 
skal føre tilsyn med kommuners og fylkeskommuners etterlevelse av arkivloven. 
 
Fylkesmannsembetene er i utgangspunktet positive til nye oppgaver og ser at, dersom 
tilsynsoppgavene skal flyttes, så kan det være naturlig å legge denne oppgaven til oss, da 
Fylkesmannen har omfattende tilsynsoppgaver overfor kommunene.   
 
Som kjent er arkivfunksjoner og arkivkompetanse fra 1.1.2019 overført fra Fylkesmannen til 
Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA), som leverer administrative tjenester, 
herunder arkiv, til Fylkesmannen. Fylkesmannen har dermed ikke lenger arkivfaglig 
kompetanse. 
 
Tilsyn innenfor fylkesmannens fagområder gjennomføres i stor grad tverrfaglig av ansatte 
med særskilt kompetanse på de enkelte fagområdene. Slik Fylkesmannen nå er organisert 
innehar ikke fylkesmannen den nødvendige kompetanse for å kunne utføre tilsyn med 
etterlevelse av arkivlova. Fylkesmannen har stort fokus på og er helt avhengig av å 
legitimitet ute i kommunen. Vi legger derfor stor vekt på å sette sammen tilsynsteam som 
innehar nødvendig tverrfaglig kompetanse for å kunne gjennomføre tilsyn på en 
tillitsvekkende måte. I NOU 2019:9 er det også pekt på at det er avgjørende med forståelse 
for tilsynsobjektets situasjon og rolle for å lykkes i tilsynsdialogen. Selv om Fylkesmannen 
kan tilegne seg kunnskap om arkivregelverket, er ikke dette en del av fylkesmannens 
ordinære fagoppgaver/saksportefølge. Det vil derfor være helt nødvendig å ha med 
arkivfaglig kompetanse i et tilsynsteam.   
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Fylkesmannen vil derfor være tydelige på at det vil være en forutsetning for å kunne 
gjennomføre slike tilsyn at vi får utformet metodikk og veiledere for tilsyn fra 
Nasjonalarkivet. Det vil også, på bakgrunn av det som er skrevet over, være nødvendig å ha 
med arkivfaglig kompetanse i tilsynene. Det er for øvrig slik Fylkesmannen ellers jobber i 
alle saker som krever tverrfaglig kompetanse. Hvordan dette samarbeidet skal foregå må 
derfor komme tydelig frem fra lovgivers side.   
 
Når det gjelder det som står i NOU 2019:9 side 143 om at «Embetene vil også kunne føre 
hendelsesbaserte tilsyn i samsvar med føringer fra Nasjonalarkivet» er det vanskelig å se, 
ut ifra formuleringen, om dette er et konkret forslag til overføring av oppgaver fra 
Arkivverket til Fylkesmannen, og hvilke vurderinger som ligger bak det. Vi vil i denne 
sammenheng også understreke at det vil være nødvendig med tilgang til arkivfaglig 
kompetanse også for å behandle disse sakene.    
 
Utvalget synes ikke å ha sett hen til fylkesmannens nye organisering. Vi ber derfor om at 
det gjøres en vurdering av hvordan tilsynsoppgaver på arkivfeltet skal gjennomføres sett i 
lys av ny organisering, både mht. fagkompetanse og ressurser.  
 
Fylkesmannen vil også understreke at det ikke er rom for å gjennomføre slike oppgaver 
innenfor rammene vi har nå. Dersom forslaget opprettholdes legges det til grunn at   
oppgavene følges opp med nødvendige ressurser.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Knut Storberget 
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