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Høringsuttalelse - NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - ny lov om 
samfunnsdokumentasjon og arkiv 
 
Rogaland fylkeskommune viser til NOU 2019:9 fra Kulturdepartementet sendt på høring 1. 
juli 2019. Interkommunalt arkiv i Rogaland vil sende inn et høringssvar på vegne av alle 
sine eiere, men fylkeskommunen ønsker i tillegg å sende sin egen uttalelse.  
 
Lovutkastet skiller seg fra gjeldende arkivlov spesielt på disse områdene:  
 

 Språket er modernisert 
 Virkeområdet utvides 
 Virksomheter blir pålagt dokumentasjonsplikt 
 Journalføringsplikten utgår 

 
Høringsuttalelse 
Rogaland fylkeskommune stiller seg positive til at virkeområdet for loven utvides slik at det 
også gjelder private aktører som utfører offentlige lovpålagte oppgaver. Dette sikrer 
dokumentasjonen, og rettighetsdokumentasjonen til den enkelte på en god måte, samme 
hvem som utfører oppgaven.  
 
Måten det offentlige jobber digitalt på, bør påvirke lovverket, og fylkeskommunen forstår 
hvorfor det er foreslått å fjerne journalføringsplikten. Mange arbeidsprosesser foregår i 
systemer der det ikke er journal. Dagens journalføringsplikt blir derfor ofte vanskelig å 
etterleve. Vi mener likevel det er viktig at retten på innsyn ikke svekkes selv om plikt til å 
journalføre forsvinner. Det offentlige bør etterstrebe en åpenhet som gjør det enkelt for alle 
å se hva som jobbes med og på hvilke måter.  
 
Samtidig som plikt til journalføring foreslås fjernet foreslås en utvidelse av 
dokumentasjonsplikten. Det er viktig å være klar over at dette vil medføre en økning i 
oppgaver, som igjen vil kreve økte resurser for å følge opp.  
 
Lovutkastets forslag om et tydelig definert skille mellom dokumentasjon og arkiv støttes av 
Rogaland fylkeskommune. Det er også en fordel at språket i forslaget stort sett er mer 
forenklet og tydeligere enn i dagens lovverk. Språket i kapittelet om personopplysninger 
kunne med fordel vært enda mer klarspråk.  
 
Forslaget inneholder en ny bestemmelse om dokumentasjonsstrategi. Vi mener det er 
fornuftig å ha et krav knyttet til dokumentasjon, arbeidsprosesser og saksbehandling, men 
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det bør heller være en plan enn en strategi. Da får vi en videreføring av dagens arkivplan 
til dokumentasjonsplan, noe vi mener vil gi en bedre beskrivelse av det dette faktisk er.  
 
Lovutkastet omhandler plikt til å dokumentere virksomhetens kommunikasjon. Den enkelte 
virksomhet må selv vurdere hvor mye som skal tas vare på. Dette mener Rogaland 
fylkeskommune burde vært presisert nærmere og gjort tydeligere.  
 
Rogaland fylkeskommune støtter også forslaget om en forlengelse eller utvidelse av 
definisjonen av hva som regnes som personopplysninger til å gjelde etter en person er 
død. Fristen bør være den samme som i forslaget til ny forvaltningslov; 20 år etter 
personens død.  
 
Når det gjelder kassasjon eller «sletting», mener Rogaland fylkeskommune at det er viktig 
at arkivfaglige hensyn ikke går på bekostning av slettebestemmelser i særlovgivning. 
 
Rogaland fylkeskommune mener at det er viktig at den nye arkivloven klargjør plikter og 
ansvar knyttet til overføring av arkiv til depot.  
 
Det er foreslått at fylkeskommunene skal få et formalisert regionalt ansvar for koordinering 
av arkiver skapt i privat sektor. Det er viktig å ivareta private arkiver på lik linje som 
offentlige arkiver. Rogaland fylkeskommune ønsker å påpeke at dette vil være en ny 
oppgave for fylkeskommunen, som det vil kreves økte ressurser for å følge opp. 
 
Rogaland fylkeskommune er positive til forslaget om å tillate internasjonal skylagring med 
de begrensninger og krav som foreslås, men ønsker å påpeke at dette vil innebære 
merarbeid for det enkelte organ, og vil føre til behov for økt kompetanse på dette området.  
 
Oppsummering 
Arkivsektoren må være innstilt på omstilling og tilpasse seg arbeidsmåten og de 
arbeidsprosessene som foregår i det offentlige. Endringsvilje er viktig, men det er like 
viktig å være bevisst på at endringer krever ressurser. 
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