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Høringsinnspill ny arkivlov  
 
Det vises til høringsbrev av 05.10.2021. 
 
En revisjon av dagens arkivlov er etterlengtet og vi ser frem til en mer moderne og anvendelig 
lov. 
 
Ved revidering av arkivforskriften i 2018 ble kravet om «arkivleder» fjernet. Vi hadde håpet 
på at dette ville dukke opp i ny arkivlov, men ser at det ikke er tilfellet. Vi ønsker derfor at 
arkivloven skal inneholde et krav om at det skal være en egen arkivleder. Alternativt bør dette 
tas inn igjen ved revidering av arkivforskriften. Virksomhetene nedprioriterer ofte 
arkivarbeidet, og det vil derfor være nødvendig med en «pålagt» arkivleder som har 
myndighet til å forvalte bestemmelsene i lovverket og som kan sørge for dokumentfangst, 
struktur og helhet i arkivet i tillegg til å bidra i den strategiske planleggingen der 
dokumentbehandling inngår.    
 
 
§ 2 Verkeområde for føresegner for offentlege organ 
Selv om helseforetaksloven slår fast at helseforetakene skal regnes som offentlige organ etter 
arkivloven, ønsker vi at dette kommer tydelig frem under § 2. Videre ønsker vi at private 
aktører som leverer tjenester på vegne av det offentlige skal omfattes av loven uten at det må 
reguleres av særskilte avtaler eller særlovgivning. I Helse Vest har vi avtale med syv private 
ideelle institusjoner som leverer helsetjenester og det vil være naturlig at de er underlagt 
samme bestemmelser som helseforetakene.   
 
 
§10 Avlevering av arkiv til langtidsbevaring 
I 7. ledd, punkt c. heter det at departementet gir forskrift om avlevering av arkiv til 
arkivdepot, «mellom anna krav til avleveringsformat for statlege arkiv». Slik det fremgår av 
forarbeidet, er tanken at papirmateriale nyere enn 1950 kan kreves digitalisert før 
deponering/avlevering. For helseforetakene dreier det seg om betydelige mengder 
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dokumenter, og det vil kreve store ressurser å digitalisere dette. Vi mener derfor at det må 
følge økonomiske midler med denne bestemmelsen. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Inger Cathrine Bryne 
Administrerende direktør Torunn Nilsen 
 Rådgiver 
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