
DET KONGELIGE
FINANSDEPARTEMENT

Kulturdepartementet
Postboks 8030Dep

0030 OSLO

Deres ref
11/673-

Vårref
12/5206RF/GFE

Dato
25.01.2013

Høring- endringeri lov om avleveringspliktfor allmenttilgjengeligedokument

Finansdepartementet (FIN) viser til brev fra Kulturdepartementet (KUD)av 10.
desember 2012,med høringsnotat om ovennevnte.

I høringsnotatet foreslås det endringer i lov om avleveringspliktfor allment
tilgjengelige dokument (pliktavleveringsloven).Pliktavleveringslovenpålegger alle
utgivere, trykkerier, produsenter eller importører av dokumenter å avlevere
eksemplarer av alt utgitt materiale til Nasjonalbiblioteket.Som en konsekvens av den
digitale utviklingen de siste 20 årene er det ifølgeKUDoppstått et behov for å
oppdatere pliktavleveringsloven,med tilhørende forskrift og instruks. Det framgår av
horingsnotatet at formålet med lovendringen blant annet er å tydeliggjøre at loven
hjemler pliktavleveringbåde avfysiske og digitale dokumenter, uavhengig av
publikasjonsmåte. Videre framgår det at KUDønsker å lovfeste Nasjonalbibliotekets
rett til innhøsting av dokumenter på Internett, samt å regulere forholdet til
personvernet ved lagring og bruk av pliktavleverte dokumenter som inneholder
personopplysninger.

Generellemerknader
Pliktavleveringslovensmål om tilgjengeliggjøringav dokumentasjon for forsknings- og
dokumentasjonsbehov har ifølgehøringsnotatet et 1000-årsperspektiv (jf.tredje avsnitt,
side 40). FIN påpeker at et slikt langsiktig perspektiv er utfordrende teknologisk sett,
og det i tillegg stiller store krav til utstyr, lokaler og kompetanse. En hovedutfordring er
at det som samles inn av digitale dokumenter, ved jevne mellomrom må konverteres til
nye formater. Tilsvarende utfordringer har Arkivverketfor sin sikring av de digitale
arkivene. Viviser i denne forbindelse til St. Meld. nr. 24 (2008—2009)Nasjonalstrategi
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for digital bevaringogformidling av kulturarv, hvorutfordringenevedbevaringav
digitaltmaterialei et 1000-årsperspektivframheves.

Merknader til spesifikkedelerav høringsnotatet
Forholdetmellompliktavleveringslovenog arkivlovener i litengrad berørt i
høringsnotatet,men er omtaltunderpkt.8.3.9.5Klausuleringogslettingpå side37,nest
siste avsnitt.Selvompliktavleveringslovenhar et viderevirkefeltenn arkivloven,burde
arbeids-og ansvarsdelingenmellomNasjonalbiblioteketog Riksarkivarenværtdrøftet
nærmere i notatet,ettersombegge institusjonerarbeidermedinnhentingavdigitale
dokumenter.FINvisertilSt.Meld.nr. 24 (2008-2009)hvordet stadfestesat
Nasjonalbiblioteketog Riksarkivet,de to nasjonaleinstitusjonenemed digitalt
lagringsansvar,"børgjennom et nærmeresamarbeidkunne etablereen løsningfor hele
kultvernområdet."Detteburdevært fulgtoppi horingsnotatet.

FINkan heller ikkese at overlappingmellompliktavleveringslovenog arkivlovener
berørt. Offentligforvaltningsnettsiderfallerforeksempelinnunder avleveringsplikten
etter arkivloven,samtidigsomdet i dettehøringsnotatetleggesopptil systematisk
høstingavslikenettsiderfra Nasjonalbiblioteketsside.Et anneteksempelpå
overlappinger innhøstingavhøringsnotaterfraforvaltningen(jf.pkt.8.2Avleveringav
digitaltavsluttet materialepå side 16,andreavsnitt).

Detframgåravhøringsnotatetat det leggesopptilat passordbeskyttedenettsiderfra
for eksempelen fagforening,etter en konkretvurderingkan avleveres,medunntakav
sensitivepersonopplysninger.I notatetdrøftesdet ikkehva dette i praksisinnebærerav
arbeidforden avleveringspliktige,foreksempelveden eventuellomleggingav
nettsider.Deter hellerikkeklart forFINompassordbeskyttelsebetyrat slikenettsider
ikke er avleveringspliktige.Underpkt.8.3.9.3Informasjonspliktpå side 35,første
avsnitt,står det for eksempelat "enellerannenformforpassordbeskyttelse"måtilfor
at en nettsideikkeskallagresi Nasjonalbiblioteketsnettarkiv.Forholdetmellom
passordbeskyttelseog avleveringspliktburde etter FINsvurderingvært omtaltpå en
klarereog mer presismåtei høringsnotatet.

Økonomiskeog administrativekonsekvenseravlovendringeneer omtaltpå side42-43i
høringsnotatet.Detopplysesat endringenefor avleveringavdigitaltmateriellvil
medføreøkt avleveringavdokumenter.Detframgårblantannetat "Nasjonalbiblioteket
vil måttegjørenoen investeringerknyttet til oppdateringav IKT-infrastrukturog
utviklingsarbeidfor å etablereet velfungerendenettarkiv"for å håndtereden økte
avleveringenavdigitaltmateriale.Kostnadeneknyttettil dette,samtandretiltakog
konsekvensersomfølgeravlovendringen,er ikke tallfestet,men det opplysesat
"nettokostnadeneforNasjonalbiblioteketviløke noe".

Underpkt.8.4Dataspillpå side40i høringsnotatetstår det at selvom det er selve
spilletsomskalavleveres,så må Nasjonalbiblioteketselververvespillkonsoller,
plattformer,emuleringsverktøyellerprogramvare.Dettesynesåvære en kostbarog
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krevende strategi, som for eksempel Arkivverkethar forkastet i sitt arbeid med sikring
av digitalt arkivmateriale fra offentligforvaltning.FIN påpeker at det i Regjeringens
strategi for bevaring av digitalt materiale framgår at det er de elektroniske filene som er
bevaringsobjektet, mens informasjonsbærerne (spillkonsollerm.m.) vil måtte skiftes ut
med jevne mellomrom som en del avvedlikeholdsprosessen. Det er dermed ikke
grunnlag for at Nasjonalbiblioteketskal ta vare på informasjonsbærerne. FIN utelukker
ikke at det å bevare informasjonsbærerne over tid er mulig, men det vil etter FINs
vurdering kreve utvikling,og en endring av strategi.

Under pkt. 2 Økonomiskeogadministrative konsekvenseromtales konsekvenser og
kostnader for de avleveringspliktige.I høringsnotatet anføres det at dersom det kun
skal avleveres fem fysiske eksemplarer, mot dagens sju, vil det innebære en
mindrekostnad for de avleveringspliktige.Det er imidlertid ikke drøftet hva den
systematiske innhøstingen av nettsider, et avhovedelementene i det nye lovforslaget,
vil bety for de avleveringspliktige.Nasjonalbiblioteketshøsting av nettsider ble etter
hva FIN er kjent med stoppet i 2009på grunn av personvernhensyn. Det framgår på
side 3-4i høringsnotatet at de nye lovendringene skal avklare forholdet til personvernet.
Forholdet til personvernet er imidlertid ikke det eneste aspektet som berører de
avleveringspliktige.FIN er kjent med at høsting blant annet kan "knekke" nettsiden
mens høstingen pågår, noe som er svært uheldig for nettsideeierne. Konsekvenser av
høstingen burde derfor vært omtalt og drøftet i høringsnotatet. Det burde også vært
drøftet om høsting skal avtalespå forhånd med nettsideeier, slik at den ikke gjøres på
tidspunkt som er spesielt uheldige. Et eksempel kan være at regjeringa.noikke høstes
den dagen statsbudsjettet legges fram.

Videre framgår det på side 42 i høringsnotatet at det må påregnes noen kostnader til å
opprette en nemnd for å behandle klager på avslag på søknader om klausulering eller
sletting av dokumenter som inneholder personopplysninger. Det opplyses at
arbeidsbyrden til nemnden ikke forventes å bli stor, men det er ikke redegjort nærmere
for kostnadens størrelsesorden.

FIN ber om at konsekvensene av systematisk innhøsting av nettsider og opprettelsen av
en ev. klagenemnd redegjøres nærmere for i den videre behandlingen av lovforslaget.

Med hilsen

RitaRix e.f.
avdelingsdirektør

Frode Tarji Selman
underdirektør
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