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Høring NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø  - Ny lov om 
samfunnsdokumentasjon og arkiver 

 
Kunnskapsdepartementet viser til høring av NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov 
om samfunnsdokumentasjon og arkiver.  
 
Kunnskapsdepartementet har enkelte innspill til utredningen.  
 
Barnehager  
Private barnehager foreslås ikke å falle inn under lovens virkeområde etter § 2 første ledd. 
Utvalget foreslår imidlertid i femte ledd at "Kongen kan i forskrift fastsette at virksomheter 
som leverer tjenester som i hovedsak er offentlig finansiert, skal være helt eller delvis 
omfattet av loven". Det fremkommer av merknadene til femte ledd at forskriften kan utformes 
slik at den gjelder hele lovområder, slik at for eksempel de samme regler om dokumentasjon 
vil gjelde både for private og kommunale barnehager.  
 
I henhold til dagens arkivlov § 19 kan Riksarkivaren pålegge private rettssubjekter som 
mottar faste offentlige driftstilskudd som er viktige for driften å følge arkivloven. Riksarkivaren 
har imidlertid ikke pålagt de private barnehagene å følge arkivloven. Det betyr at private 
barnehager i dag ikke er underlagt arkivlovens regler, og at de derfor ikke må arkivere og 
langtidslagre barnemapper. Selv om barnehager ikke er underlagt arkivlovens regler, kan 
den være pliktig til å oppbevare regnskap etter regnskapslovens og bokføringslovens regler 
med videre. Barnehagens plikt til å bidra ved tilsyn kan også innebære en plikt til å ha 
bestemte typer dokumentasjon tilgjengelig. I tilfeller hvor private barnehager fatter 
enkeltvedtak eller foretar annen saksbehandling, vil kravet om forsvarlig saksbehandling 
også kunne tilsi at barnehagen må lagre relevant materiale forsvarlig.  
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Side 2 
 

 
Kunnskapsdepartementet mener det er hensiktsmessig at det prinsipalt vurderes nærmere 
om ny arkivlov også skal gjelde for private barnehager, slik at det blir like regler for både 
kommunale og private barnehager. Subsidiært mener KD at private barnehagers plikt til å 
følge arkivloven må hjemles i en slik forskrift som foreslås i § 2 femte ledd. Det er uheldig at 
barn som har gått i privat barnehage ikke vil ha samme tilgang til for eksempel barnemappen 
etter at det har sluttet i barnehagen, som det barn i kommunal barnehage vil ha.  
 
Fagskoler og friskoler 
Fagskoler og friskoler er i hovedsak små virksomheter som ikke bør pålegges unødige 
administrative byrder. Men det er likevel viktig at vedtak som omhandler elever og studenter 
kan etterprøves, og at de sikres for fremtiden. Det handler blant annet om rettsikkerheten til 
elever og studenter, og å sikre arkivering av informasjon som er viktige for andre formål 
(både for individet og samfunnet). 
 
Kunnskapsdepartementet ber om å bli holdt orientert om og få mulighet til å uttale oss til 
Kulturdepartementets videre oppfølging av forslaget om at arkivlovens dokumentasjonskrav 
også skal omfatte skoler godkjent etter friskoleloven. 
 
Forskning 
I kapittel 23 om kunnskap, statistikk og forskning, tilrås det at det etableres et felles 
forskningsprogram under Norges forskningsråd, for å gi mer kunnskap om arkivsektoren og 
utfordringene framover. Kunnskapsdepartementet støtter dette, og vil peke på at det er viktig 
at nye tiltak utvikles  i nært samarbeid med Forskningsrådet.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Trude Wessel Eide (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ellen Carine Smogeli 
fagdirektør 
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