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Høring - ny arkivlov 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 
05.10.2021, vedlagt høringsnotat om ny arkivlov. 

NSM har følgende merknader til forslaget til ny arkivlov. Våre merknader er knyttet til enkelte 
sikkerhetsmessige aspekter ved forslaget. 

Det fremgår av høringsnotatets kapittel 1.1 at digitalisering og den teknologiske utviklingen er 
en sentral årsak til at det fremmes forslag til ny arkivlov. NSM vil innledningsvis påpeke at 
digitalisering også skaper nye sikkerhetsmessige utfordringer.   

Lovforslagets § 4, andre ledd stiller overordnede krav til sikring av arkiver. I bestemmelsen 
adresseres prinsippene integritet, tilgjengelighet og autentisitet. NSM mener det også bør 
vurderes å stille overordnede krav til nødvendig sikring av arkivers konfidensialitet. I § 4, 
fjerde ledd, foreslås en forskriftshjemmel som blant annet omfatter sikring av arkiv. Fokus i 
forskriftshjemmelen synes primært å være fysisk sikring av arkiv. Det er etter vår oppfatning 
sentralt at det i forskrifter kan stilles bredere krav til sikkerhet, herunder nærmere krav til 
informasjons- og informasjonssystemsikkerhet.  

I lovforslagets § 7 gis det bestemmelser om utføring av arkiv ut av landet. Det foreslås også 
en forskriftshjemmel for lagring av digitale arkiv innenfor EØS-området. For arkiver som 
inneholder sikkerhetsgradert informasjon, eller hvis et arkiv anses som skjermingsverdig 
informasjonssystem, infrastruktur eller objekt, vil det ved utførsel til utlandet også måtte 
gjøres vurderinger opp mot krav i sikkerhetsloven. NSM slutter seg derfor til departementets 
uttalelser i høringsnotatets kapittel 9 om at det vil være en forutsetning for utførsel av arkiv at 
dette ikke er i strid med sikkerhetsloven eller annet regelverk. Det bør etter vår oppfatning 
vurderes om dette forbeholdet bør tydeliggjøres direkte i lovteksten.   

I lovforslagets § 12 foreslås en bestemmelse om taushetsplikt og innsyn i arkiver avlevert til 
Nasjonalarkivet. Det foreslås at taushetspliktsreglene i forvaltningsloven skal være 
hovedregelen i tilknytning til innsyn i historiske arkiv hos Nasjonalarkivet.  NSM savner i 
forbindelse med dette forslaget en drøfting av innsyn og taushetsplikt når sikkerhetsgradert 
informasjon inngår i arkivmateriale som avleveres til Nasjonalarkivet. For sikkerhetsgradert 
informasjon vil det være et beskyttelsesbehov også etter avlevering, og innsyn i slik 
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informasjon vil kunne få skadefølger for nasjonale sikkerhetsinteresser. Vi ber om at denne 
problemstillingen adresseres i det videre arbeidet med lovforslaget. 

 

 

 

Helge Rager Furuseth 
Assisterende direktør 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet og sendes uten signatur. 
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