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Høringsuttalelse - forslag til endringer i lov om avleveringsplikt 
 

Det er forståelig at lov om avleveringsplikt trenger å bli oppdatert, slik at den blir et 

bedre redskap i en virkelighet der mer og mer skjer elektronisk. Selv om dagens lov 

er teknologinøytral, har det skjedd så mange endringer i behandling av informasjon 

og dokumentasjon de siste 20 årene at det er behov for presiseringer. Vi finner det 

også naturlig at lovens dokumentbegrep etter det nye forslaget blir harmonisert med 

definisjonen i arkivloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven. 

 

Et viktig element i oppdateringen av loven er presiseringen av at Nasjonalbiblioteket 

har rett til å høste alt norsk materiale som blir gjort allment tilgjengelig gjennom 

elektronisk kommunikasjonsnett (forslaget § 4a). Riksarkivaren gir sin tilslutning til 

dette forslaget. Det som dokumenteres gjennom slik innhøsting, er hva som var 

allment tilgjengelig på nettet på det tidspunkt da innhøstingen fant sted. Dette vil 

være et viktig vitnemål om norsk kultur og samfunnsliv, i tråd med lovens 

formålsparagraf. 

 

Samtidig er det viktig å understreke at det som legges ut på nettet, er resultat av 

interne prosesser hos vedkommende virksomhet. Slike prosesser og resultatet av 

dem dokumenteres i arkivene, og de dokumentene som legges ut på nettet, er derfor 

en del av denne prosessdokumentasjonen og dermed allerede en del av 

virksomhetens arkiv, slik det er definert i arkivloven. Dokumentene inngår her i en 

helt annen kontekst enn den man får ved høsting fra nettet, og den konteksten som 

skapes gjennom slik høsting, kan derfor ikke på enkel og rasjonell måte gjenskapes 

fra arkivene. Dessuten vil det bare være i offentlig forvaltning man kan være rimelig 

sikker på at arkivene inneholder slikt materiale.  

 

Det vil derfor være et klart behov for høsting fra nettet dersom man skal kunne se i 

sammenheng hva som var publisert der på et gitt tidspunkt.   

 

Med hilsen 

 

Ivar Fonnes 

riksarkivar  
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