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Høringssvar – oppfølging av ny kommunelov – 
særlovgjennomgang om internkontroll 
 
Vi viser til høringsnotat: «Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov» 
fra april 2019. Under følger Arkivverkets merknader.  
Utgangspunktet for særlovgjennomgangen er at internkontroll med kommuneplikter i hovedsak 
skal være regulert samlet i ny kommunelov, og ikke i særlovgivningen. Det er altså 
særlovgivningens internkontrollbestemmelser med plikter for kommunene som gjennomgås, med 
sikte på at disse skal oppheves. Kommuneplikter er plikter rettet mot kommunen som kommune, i 
egenskap av at de er lokale folkevalgte organer. 
Andre internkontrollbestemmelser som gjelder kommunene, som aktørplikter (dvs. plikter som 
kommunen har på lik linje med enhver annen som driver en type virksomhet), er ikke en del av 
gjennomgangen, og skal ikke erstattes av kommunelovens bestemmelse om internkontroll.  
Kommunene er underlagt bestemmelsene om offentlige arkiv i arkivloven (LOV-1992-12-04-126), 
herunder arkivforskriften (FOR-2017-12-15-2105) § 4 som sier:  

Den øvste leiinga i organet må sjå til at arkivarbeidet blir omfatta av organets internkontroll. 
I kommunar og fylkeskommunar er dette ein del av det ansvaret som er lagt til 
administrasjonssjefen etter kommunelova § 23 nr. 2 andre punktum eller kommuneråd eller 
fylkesråd etter kommunelova § 20 nr. 2 andre punktum. 

Videre sier riksarkivarens forskrift (FOR-2017-12-19-2286) § 1-1 at «Arkivplanen skal innrettes slik 
at den kan brukes som et redskap i organets internkontroll med arkivarbeidet.»  
Disse bestemmelsene i arkivregelverket er ikke omtalt i særlovgjennomgangen, og vi går ut fra at 
det er fordi disse pliktene er å oppfatte som aktørplikter, og at det ikke er meningen at disse skal 
erstattes av bestemmelsen om internkontroll i ny kommunelov.  
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