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Svar høring - NOU 2019:9 fra kalveskinn til datasjø - ny lov om samfunnsdokumentasjon og
arkiver
Viser til høring - NOU 2019:9 fra kalveskinn til datasjø - ny lov om samfunnsdokumentasjon og
arkiver med utsendelse 1. juli 2019.
Sunnaas sykehus har ingen intensjon om å kommentere hele lovforslaget, men har gjort et
begrenset utvalg av tema vi gjerne vil problematisere. Høringen har vært sirkulert blant relevante
parter på sykehuset.
Arkivloven har mange berøringspunkt med Offentlighetsloven og Forvaltningsloven. I dette
høringssvaret behandler vi ikke den problematikken nærmere, men går ut ifra at det er godt
ivaretatt i prosessen fram mot ferdigstillelse av lov og utarbeidelse av forskrift.
§6 Dokumentasjonsstrategier
Lovutvalget foreslår etablering av dokumentstrategier som et styringsinstrument for ledelsen.
Dette blant annet som erstatning for nåværende arkivplan. Forslaget innbefatter at
dokumentstrategien forankres i ledelsen ved at den ajourføres og vedtas av virksomhetens
øverste organ regelmessig. Vi finner det hensiktsmessig med forankring av dokumentstrategi som
anbefalt, og sier oss enig i at dette skal vedtas av virksomhetens øverste ledelse minst en gang
hvert fjerde år. Dette kan kanskje være en bestemmelse som mer naturlig hører hjemme i
forskrift.
Sistnevnte betraktning kan være en generell observasjon om lovforslaget. Er detaljgraden i loven
på en slik måte at det heller burde vært behandlet i den kommende forskriften?
§7 Dokumentasjon i felles systemer
I gjeldende arkivlovverk tillates ikke sammenblanding av arkiver fra ulike organer. Innenfor dette
feltet må det ligge store rasjonaliseringsgevinster med å åpne for bruken av felles systemer. Vi ser
fram til videre utvikling av felles systemer for vår virksomhet.
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§8 Plikt til å dokumentere virksomhetens kommunikasjon
Punkt 2 sier at virksomheter skal dokumentere virksomhetsrelatert kommunikasjon til og fra
personer i ledende stillinger. Her må det presiseres hva hvilke nivå som menes når det snakkes om
personer i ledende stillinger.
Som nevnt i Nou (side 171) forutsettes dokumentfangsten av lederes virksomhetsrelaterte
kommunikasjon skal være automatiserte løsninger. Automatiserte løsninger skal fange det som
skal dokumenteres og knytte til dokumentbeskrivelse og metadata. Vi ser fram til løsninger som vil
svare på denne forutsetningen.
§10 Plikt til å dokumentere ved automatisert rettsanvendelse
Lovutvalget behandler utførlig tema om automatisert rettsanvendelse. Automatiserte prosesser er
utbredt, og det vil bli mer av denne type prosesser. Vi håper det blir etablert gode systemer for å
fange inn relevant dokumentasjon i ulike prosesser, og at dette øker dokumentfangsten
sammenlignet med dagens situasjon.
Nedenfor følger noen mer generelle betraktninger om lovutvalgets forslag.
Lovutvalget fikk mandat til å vurdere hensiktsmessigheten med journalføringsplikten. Denne er
foreslått tatt ut av arkivloven, og heller hjemlet i offentlighetsloven. Utvalgets påpekning at
journalføring ikke har ført til økt dokumentfangst er egenopplevd. Hvordan nye systemer skal føre
til økt dokumentfangst virker per i dag uklart, men vi velger å innta en teknologioptimistisk
holdning om at dette på sikt vil løse seg.
Bortfallet av journalføringsplikt er en av flere elementer som antydes ha en teknologisk løsning på
et senere tidspunkt. Som nevnt støtter vi en slik optimisme, men er usikker på om loven er
tilstrekkelig teknologinøytral.
Folkets innsyn i statsforvaltningen har fram til nå vært godt hjulpet av offentlig journal. Den er en
bærebjelke i demokratiets innsyn i offentlig forvaltning. Vi går ut ifra at offentlighetens interesse
om åpenhet og innsyn blir godt ivaretatt i nytt lovverk.

Med vennlig hilsen

Tore Øverhaug
Arkivleder
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