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Ny arkivlov - Høring 

Vi viser til brev fra KUD med forslag til ny kulturlov. 

 

Kommunal- og distriktsdepartementet synes det er positivt at det nå kommer et forslag til 

arkivlov som i større grad ivaretar utviklingen innen teknologi og digitalisering. 

Departementet støtter forslaget om å holde arkivloven på et relativt overordnet nivå, slik at 

loven blir mer robust overfor teknologiske endringer. 

 

Vi er opptatt av at systemer som tar automatiserte beslutninger ivaretar viktige 

rettssikkerhetshensyn, slik bl.a. omtalt i Nasjonal strategi for kunstig intelligens. 

Departementet støtter Kulturdepartementets vurdering om at dette primært skal ivaretas i 

forvaltningsloven, og at det ikke er arkivfaglige hensyn som tilsier at det bør stilles ekstra 

krav til denne type systemer.  

 

Kommunal- og distriktsdepartementet er opptatt av at offentlige virksomheter skal kunne 

drifte og forvalte sine IKT-løsninger på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte. 

Skytjenester kan ofte tilby både sikrere og mer fleksible løsninger enn det virksomhetene 

selv klarer å etablere. Derfor er det viktig at ny arkivlov ikke hindrer virksomhetene i å velge 

de beste løsningene for drift og forvaltning av sin IKT. Departementet ser derfor positivt på at 

Kulturdepartementet i sitt forslag til ny arkivlov viderefører Arkivlovutvalgets forslag om å 

åpne opp for å lagre digitale arkiv utenfor Norge, som et unntak fra utførselsforbudet. Vi 

støtter tilnærmingen der mer detaljert regulering av unntaket legges i forskrift.  

 

Vi mener det vil være uheldig at lovteksten begrenser denne forskriftshjemmelen til å omfatte 

skytjenester innenfor EØS-området. Vi er i utgangspunktet enig i at EØS-området er en 

fornuftig avgrensing. Men vi mener likevel at det kan være hensiktsmessig at spørsmålet om 
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Side 2 
 

hvor digitale arkiv kan lagres reguleres i forskriften, snarere enn i loven. Brexit har for 

eksempel gjort at Storbritannia ikke lenger er en del av EØS - men det kan likevel være at en 

nærmere vurdering viser at det er hensiktsmessig å åpne opp for lagring av arkiv i 

Storbritannia. Det samme kan gjelde andre tredjeland som er godkjent for lagring og 

behandling av europeiske personopplysninger. Å spesifisere hva som er godkjente områder 

eller land for lagring av arkiv i forskriften, framfor i lovteksten, vil gjøre loven mer robust for 

mulige nye hensyn og endringer i fremtiden. 
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Sissel Watz (e.f.) 

avdelingsdirektør 
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