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Ny arkivlov - Høringsuttalelse 
 

Vi viser til utsendt høring av ny arkivlov, datert 5.10.2021.   
  
Generelt om lovutkastet  
Riksantikvaren støtter departementets overordnede målsetning om at ny arkivlov ikke skal være 
til hinder for utvikling, og mener det er tungtveiende at loven må kunne fungere godt sammen 
med en løpende teknologisk utvikling. Det fremstår derfor fornuftig å unngå detaljerte lovregler, 
og at nærmere reguleringer, tekniske krav og fremgangsmåter heller gis i forskrift som enklere 
kan endres etter forvaltningens behov.   
Det fremgår imidlertid av høringsnotatet at forskriftsarbeidet vil bli omfattende. I likhet med 
Arkivverket vil vi derfor understreke viktigheten av at dette arbeidet kommer raskt i gang, og 
med tilhørende brede og grundige prosesser.    
   
§ 1 - Formål  
De demokratiske prinsipper og verdier som arkivdanning og -bevaring bygger på kommer 
tydelig frem i forslaget. Riksantikvaren gir sin støtte til tilnærmingen med å definere 
dokumentasjon av maktutøvelse og myndighet som mest sentrale formål med loven.   
Vi synes videre det er positivt at privatarkiv nevnes i ny formålsparagraf, og håper det kan bidra 
til et bedre vern for privatarkivene. Vi har selv erfaring med at private arkiv er verdifulle og 
viktige, både innen forvaltning, forskning og formidling.   
En bemerkning er imidlertid at kulturell verdi som arkivformål ikke lenger kommer tydelig til 
uttrykk i det nye forslaget, men vi mener dette er et eget, viktig formål som fortsatt bør fremgå i 
formålsparagrafen i ny lov.   
  
  
§ 2 Verkeområde for føresegner for offentlege organ  
Riksantikvaren støtter den foreslåtte utvidelsen av virkeområdet, og at selvstendige rettssubjekt 
pålegges arkivplikt når de fatter enkeltvedtak eller utferdiger forskrift.   
Vi gir også vår støtte til at departementet kan gi forskrift om at loven helt eller delvis skal gjelde 
for rettssubjekt som er omfattet av offentleglova § 2 første ledd første punktum bokstav c og d.  
  
4. Arkivansvaret for offentlege organ  
Departementet foreslår at hva som skal behandles som arkiv skal gå frem av bestemmelser om 
arkivplikt, at arkiv ikke lenger bare kan knyttes til dokumenter i virksomheten, men også til 
informasjon i virksomheten (herunder strukturerte og ustrukturerte data dersom disse har 
dokumentasjonverdi).  
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Forvaltningen dreies fra å være dokumentfokusert til prosessfokusert, og strukturerte og 
ustrukturerte data spiller en viktig rolle. Vi mener derfor forslaget er en riktig og nødvendig 
tilpasning av loven.  
 
Vi støtter også at arkivplikten angis positivt ved at det som har vært saksbehandlet eller har 
verdi som dokumentasjon skal arkiveres, og at det videre reguleres nærmere i forskrift hva som 
skal arkiveres. Som departementet selv skriver må målet være å identifisere og sikre 
informasjon med dokumentasjonsverdi, ikke å arkivere så mye som mulig.   
  
Riksantikvaren støtter forslaget om at dagens godkjenningsordning ikke videreføres i ny lov.   
  
§ 5 Ansvar for arkivpliktig informasjon i felles system  
Riksantikvaren støtter forslaget om avtalefesting av ansvarsforhold ved bruk av fellesløsninger, 
noe vi vurderer som særlig viktig for å unngå ansvarspulverisering.   
  
§ 11 Tilgjengeleggjering av arkiv som er avleverte til langtidsbevaring   
Riksantikvaren ser det som en styrke at tilgjengeliggjøring blir nevnt i loven, ettersom arkivenes 
verdi først kan realiseres gjennom at de er tilgjengelige.  
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