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Høring- forslagtil endringeri inndelingsloven

Riksarkivaren har notert seg de endringene som er foreslått i inndelingsloven, og har
ingen merknader direkte til disse. Når det nå likevel skal gjøres endringer i loven,
ønsker imidlertid Riksarkivaren som arkivmyndighet å peke på noe som kan sees
som en mangel i gjeldende lov og som vi ikke kan se er tatt opp i de
endringsforslagene som nå er på høring.

Særlig ved deling og det som nå foreslås kalt splittspleising, men i noen tilfeller
også ved grensejustering, vil det foreligge et behov for å fordele eller tildele ansvar
for arkiver som er skapt før dette skjer. Noen dokumenter, for eksempel plan- og
bygningssaker, kan være knyttet til spesifikke objekter eller steder, mens andre typer
dokumenter har en mer generell tilknytning. Av forskrift 11.12.1998 nr. 1193 om
offentlege arkiv § 5-1 første og tredje ledd går det fram at kommuner og
fylkeskommuner skal ha egne ordninger for arkiver som ikke lenger er i
administrativ bruk. Men også for arkiver som vil være i administrativ bruk etter
grenseendring, foreligger det et ansvar som må plasseres, jf. lov 04.12.1992 nr. 126
om arkiv § 6 og arkivforskriften § 1-1. Det finnes også konkrete bestemmelser som
til dels regulerer håndteringen av aktuelt arkivmateriale som ikke fortsatt skal tas
hånd om av det organet som har skapt det, se arkivforskriften §§ 3-22 og 3-23.

Så vidt vi kan se, er bestemmelsene i inndelingsloven § 20 andre ledd nr. 3 om
fordeling av tilgodehavende og plikter det nærmeste man kommer formuleringer
som også kan omfatte håndteringen av arkiv. Riksarkivaren mener det vil være
hensiktsmessig å ta inn i inndelingsloven en konkret henvisning til arkivloven, for
eksempel som eget punkt i inndelingsloven § 20, og å nevne arkivspørsmålet som en
av de oppgavene som fellesnemnda skal ta seg av (inndelingsloven § 26).

I det enkelte tilfellet vil Riksarkivaren kunne gi veiledning om hvordan
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arkivspørsmål kan løses, jf. arkivloven § 7. Det er derfor ikke nødvendig å ha mer
detaljerte regler om dette i inndelingsloven.

Med hilsen

Torbireivik e.f.
stabsdirektør
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