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

Vi viser til Kulturdepartementets brev av 1. juli 2019 med vedlegg om ovennevnte. 

Samferdselsdepartementet er positiv til at loven revideres og ser det som verdifullt at 

utvalget har diskutert betydningen av digitalisering for arkiver og samfunnsdokumentasjon. 

 

Samferdselsdepartementet ønsker likevel å benytte anledningen til å kommentere noen av 

utvalgets anbefalinger. Vi stiller bla. spørsmål ved den svært omfattende 

dokumentasjonsplikten som utvalget legger opp til for offentlig forvaltning. Teknologien setter 

nesten ingen grenser for type eller omfang av informasjon knyttet til saksbehandling som kan 

registreres, lagres og bearbeides på ulike måter. Det må derfor settes juridiske rammer for 

hvilken informasjon som skal dokumenteres om saksbehandlingen.  

 

Lovens formål er skjønnspreget, men svært vidtfavnende og gir ingen god veiledning mht. 

hvor langt dokumentasjonsplikten strekker seg. Samferdselsdepartementet savner en 

drøfting av konsekvensene en slik tilnærming vil ha for ansatte og for måten arbeid og 

samhandling utføres på. Slik dokumentasjonsplikten for ledere er utformet vil det kunne 

oppleves som overvåkende. Det er viktig at lovverket ikke hindrer hensiktsmessige 

arbeidsformer.  

 

Utvalget foreslår lovbestemmelser knyttet til automatisk arkivering til tross for at det ikke 

finnes automatiske løsninger for dette i dag. Det legges heller ikke opp til 

overgangsordninger. Samferdselsdepartementet savner en nærmere drøfting av 

konsekvensene av automatisk arkivering.  

 

Utvalget foreslår at koblingen mellom arkivloven og offentlighetsloven tas bort. Innsynsretten 

er tett knyttet til offentlig journal. Utvalget mener derfor at det må løses innenfor 

offentlighetslovens område og utredes videre av Justisdepartementet. 
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Side 2 
 

Samferdselsdepartementet vil peke på at det per i dag ikke finnes noe alternativ til 

journalføring for å ivareta krav til offentlighet. Vi savner derfor en drøfting av dette, samt 

forslag til ev andre løsninger fra utvalget.  

 

Til lovutkastet § 17, første ledd, første setning 

Samferdselsdepartementet finner det svært uklart hva som ligger i begrepet "tilgjengelig for 

allmennheten". Omtalen av forslaget i utredningen kap. 20 virker ikke klargjørende i så måte. 

Vi forutsetter at det fortsatt er offentleglova og forvaltningsloven som skal være det 

overordnede regelverket for åpenhet og innsyn i offentlige virksomheters dokumenter. 

 

Avslutningsvis viser vi til at utvalget selv peker på at mange av forslagene bør utredes 

videre. Samferdselsdepartementet støtter den vurderingen.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Gyri Solnørdal Jenssen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Terje Varlid 

arkivleder 
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