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Høringssvar - NOU 2019:9 - Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om
samfunnsdokumentasjon og arkiver
Klima- og miljødepartementet vurderer NOU 2019:9 som et godt utformet lovutkast som tar
høyde for den digitale nåtid og framtid, og som i økende grad ansvarliggjør den enkelte
virksomhet for sine dokumentasjonsprosesser. Det er enkelte begreper og temaer vi ønsker
nærmere presisering av og mer diskusjon rundt, og vi har følgende innspill til NOU 2019:9:
§ 5 - § 16. Dokumentasjonsplikt:
Vi mener det er hensiktsmessig at det presiseres hva som skal dokumenteres, og at den
enkelte virksomhet får større ansvar for å vurdere dette selv. Ved å utarbeide en
dokumentasjonsstrategi har organet også en forståelse for de beslutningene som er tatt når
noe er vurdert som relevant å dokumentere. Det er positivt at man for nå- og ettertid har
tilgang til disse vurderingsprosessene. Vi mener imidlertid at bruken av begrepet dekkende i
§ 16 andre ledd d) blir noe uklar. Det er positivt at man har forsøkt å forklare ordet dekkende
detaljert, men vi foreslår at man utformer definisjonen på et mer overordnet nivå for å omfatte
også nye, fremtidige former for kommunikasjon.
§ 8 første ledd 'Virksomheter skal dokumentere sin eksterne kommunikasjon':
I denne paragrafen mener vi det ligger rom for uklarheter. Ved første øyekast lurte vi på om
man er pliktig å dokumentere all type ekstern kommunikasjon. Her mener vi det bør
presiseres at ekstern kommunikasjon må sees i sammenheng med dokumentasjonsstrategi.
Det bør fremkomme tydelig at virksomheten plikter å dokumentere den type eksterne
kommunikasjon som er besluttet relevant i dens dokumentasjonsstrategi.
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§ 8 tredje ledd – Virksomheter skal gi tilsatte tilgang til verktøy for å ivareta pliktene
etter første og annet ledd på en automatisert måte
Fangst av dokumentasjonsverdig e-post som går direkte til saksbehandler er en stor
utfordring, og vi støtter utvalgets forslag om at virksomheten plikter å legge til rette for
automatiserte systemer som fanger opp relevant informasjon. Det som kan være en
utfordring her er at dette krever mulighet til raskt å justere/bytte tekniske løsninger. I og med
at man i offentlig forvaltning per i dag benytter store systemer fra få leverandører, vil det
kunne ta tid før de tekniske løsningene er tilgjengelige. Det vil da være behov for
overgangsordninger slik at man opererer innenfor loven selv før nye tekniske løsninger er på
plass.
§ 7. Dokumentasjon i felles systemer
Klima- og miljødepartementet ser fordelene med dokumentasjon i felles systemer, men
påpeker at det for noen virksomheter, som for eksempel et departement, er nødvendig å
jobbe i egne adskilte prosesser. Det er viktig at man tar høyde for dette behovet når
lovverket skal utformes.
Journalføringsplikten:
I utkastet til ny lov videreføres ikke journalføringsplikten, og det argumenteres for at
innsynsbehovet kan håndteres på andre måter enn gjennom postjournal. Det vi ser behov for
her er konkrete forslag til hvilke løsninger dette kan være. Det er også ønskelig med en
diskusjon rundt hva som kan være en tilstrekkelig overgangsordning frem til vi har et fullgodt
alternativ til journalføringsplikten.
Diskusjonen rundt journalføringsplikten er relevant og viktig, og vi støtter vurderingen om å
endre på dagens praksis og tilpasse lovverket til vår digitale virkelighet.
Avslutningsvis vil vi anta at det vil komme gode veiledere til ny arkivlov.
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