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Oslo, 01.02.13 

 

Det Kongelige Kulturdepartement 

Boks 8030 Dep 

0030 Oslo 

 

Kommentar til forslag om endringer i «lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege 

dokument» 

Norsk medieforskerlag (NML) er en organisasjon for forskere som i stor grad har ulike typer 

medieinnhold som data for sine studier. Laget er derfor svært opptatt av at både fysiske og 

digitale publikasjoner blir tatt vare på i størst mulig grad. Vi støtter derfor hovedinnrettingen i 

Kulturdepartementes forslag, slik det framgår av disse to sentrale formuleringene: 

Det kan ikke være opp til hver enkelt å bestemme hva som skal befinne seg i fremtidens 

forskningsmessige kildemateriale 

Kulturdepartementet mener at bevarings-, dokumentasjons- og forskningshensyn gjør at 

prinsippet for innsamling av nettdokumenter bør være å samle inn mest mulig. 

Vi er tilfreds med at det nå blir foreslått en lov som sikrer at digitalt materiale blir tatt vare på 

for forskning og dokumentasjon. Situasjonen de siste fire årene, der slikt materiale ikke er 

systematisk bevart, har vært svært uheldig, særlig fra et forskningssynspunkt. NML mener 

derfor den nye loven bør inneholde bestemmelser som sikrer at en liknende situasjon ikke 

oppstår ved nye digitale innovasjoner som utfordrer forholdet mellom avleveringsplikt og 

personvernhensyn. Man bør f.eks. gi Nasjonalbiblioteket en mulighet til å samle inn 

materialet og på basis av en eventuell senere lovendring vurdere om noe må 

slettes/klausuleres av personvernhensyn. 

NML er likevel bekymret for at departementet i den nye paragraf 4a åpner for sletting av 

historisk materiale. Vi vil anbefale at muligheten for å kreve inngrep mot sensitive 

personopplysninger i det arkiverte materialet begrenses til klausulering. Det vil gi 

enkeltpersoner tilstrekkelig vern, men samtidig sikre at historien ikke går tapt. Vi vil i tillegg 

anbefale at den nemnda som skal avgjøre klausulering ledes av en historiker e.l., ikke av en 

jurist. Vi oppfatter dette som et faghistorisk snarere enn et juridisk spørsmål.  

http://www.medieforskerlaget.no/
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NML støtter innføring av avleveringsplikt på dataspill, både de som har et fysisk produkt og 

de som er rene digital utgaver. Det er gode argumenter for hvorfor dataspill skal avleveres, og 

utkastet viser god forståelse for dataspill som et kulturelt produkt. Utkastet drar fram 

problematikk angående bevaring av digitale online-spill og foreslår en grei løsning på 

problemet. 
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