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Høring - Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov 
 

Vi har gått gjennom forslagene til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven, 

og har en arkivfaglig kommentar som gjelder de skolene som er offentlige organer i 

henhold til lov 04.12.1992 nr. 126 om arkiv. De skolene som reguleres av 

privatskoleloven, skaper private arkiver i henhold til arkivloven. 

 

Vår kommentar knytter seg først og fremst til forslaget til nytt andre og tredje ledd i 

opplæringsloven § 8-1. Blant de punktene som er foreslått som obligatorisk innhold 

i avtale om inntaksområde som går over en kommunegrense, savner Riksarkivaren 

klargjøring av arkivansvar, jf. arkivloven § 6 og §§ 1-1 og 2-1 i forskrift 11.12.1998 

nr. 1193 om offentlege arkiv. Vi legger til grunn at den kommunen som kjøper 

elevplass, også kjøper tjenesten arkivansvar for de dokumentene som skapes som 

følge av elevens skolegang. Det mest hensiktsmessige må være at dokumentene blir 

en del av arkivet til den skolen der eleven går. 

 

Ovenstående må også sees i sammenheng med kommentarer på sidene 30 og 39 i 

høringsnotatet. Her heter det at nye bestemmelser kan føre til at (mer) 

dokumentasjon må oppbevares for lengre tid enn tidligere. Vi gjør oppmerksom på 

at plikt til bevaring av dokumentasjon følger av arkivloven med forskrifter, jf. 

arkivloven § 9. 

 

Andre lover kan gi føringer for hvilken dokumentasjon som skapes, men 

bestemmelse om hva som skal tas vare på av det som har blitt til, reguleres altså av 

arkivloven. Rettighetsdokumentasjon er et viktig formål etter arkivloven. Det er 

derfor lite trolig at det vil bli gitt bestemmelser som tillater kassering/sletting av 

dokumentasjon som kan ha betydning for elevers, og skoleeiers, mulighet til å 

underbygge sin oppfatning av hva som ha skjedd i slike sammenhenger som man  
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her snakker om, også på lang sikt. Riksarkivaren vil uttale at det er viktig at det ikke 

blir gitt signaler som kan misforstås med hensyn til arkiveringsplikt. 

 

    

 

Med hilsen 

 

 

Tor Breivik e.f. 

stabsdirektør 
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