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Høringssvar NOU 2019:9 Fra Kalveskinn til datasjø
Vi viser til NOU 2019:19, Fra Kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver som ble
sendt på høring 1. juli 2019. Equinor ASA viser til høringsuttalelse fra Næringslivets Hovedorganisasjon som
vi slutter oss til. Da forslaget berører virksomheten til Equinor ASA vil vi fremheve noen ytterligere
konsekvenser av forslaget. Vårt høringssvar knytter seg til § 2 c) om lovforslagets virkeområde.
Equinor er ikke omfattet av dagens arkivlov, og som et rettssubjekt som «(…) hovedsakelig driver næring i
direkte konkurranse med og på samme vilkår som private», er vi unntatt fra offentlighetsloven (jf.
offentlighetsloven § 2, annet ledd). De konkurransemessige ulempene for et børsnotert selskap med en stor
utenlandsvirksomhet å skulle bli omfattet av arkivloven har ikke blitt særskilt drøftet i lovforslaget. Etter vårt
syn vil en slik endring av dagens praksis innebære en vesentlig ulempe for Equinor som opererer i et
internasjonalt marked i konkurranse med hovedsakelig private selskaper. De ekstra administrative byrdene
vil potensielt kunne bli svært omfattende.
Av særlig vidtrekkende bestemmelser vil vi fremheve definisjonen av dokumentasjon i § 5a): «informasjon
som løpende bekrefter hvordan en virksomhet, organisasjon eller person har handlet, utøvd myndighet eller
utført tjenester og andre oppgaver. (…)». En så generell og upresis definisjon vil være vanskelig å etterleve
for selskaper som driver næringsvirksomhet. Plikten i § 8 til å dokumentere sin eksterne kommunikasjon,
herunder for alle som har en «ledende stilling» vil kunne bli omfattende, og det er i praksis stor ulikhet
mellom hvordan en offentlig virksomhet og et globalt børsnotert selskap kommuniserer eksternt.
Equinors virksomhet er global, mens arkivlovens virkeområde er nasjonal. Vi har virksomhet i over 30 ulike
land, vi har en rekke datterselskaper i andre land, vi har eierandeler i lisenser utenfor Norge, vi deltar i Joint
Ventures med andre selskaper og vi investerer i ulike typer selskaper. Vi har et felles styringssystem og
arbeidsprosesser som tar høyde for lokale lovkrav i de landene vi er representert. Hvor stor del av Equinors
virksomhet som eventuelt skulle bli omfattet av arkivloven vil bli et spørsmål det vil være nødvendig å
avklare. Forretningspartnere vil kunne stille spørsmål ved om korrespondansen i forbindelse med en
forhandling eller annen forretningssensitiv beslutningsprosess er underlagt våre offentligrettslige
dokumentasjonsplikter. Etter vårt syn vil dette representere en konkurransemessig ulempe. At arkivloven
eventuelt bare vil gjelde for deler av vår virksomhet vil medføre ytterligere administrative byrder.
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Equinor er børsnotert på Oslo Børs og New York Stock Exchange. I henhold til regelverk for
verdipapirhandel har vi særskilte plikter hva gjelder håndtering av innsideinformasjon og informasjon til
markedene. I den grad det skulle oppstå regelkonflikter mellom våre børsrettslige plikter og plikter etter
arkivloven må dette avklares i lovutkast eller forarbeider. Equinor er også underlagt krav til utarbeidelse og
offentliggjøring av regnskap, herunder revisjon av regnskap, og således krav til oppbevaring av
regnskapsdokumentasjon i henhold til norsk regnskapslovgivning og internasjonale regnskapsstandarder.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at petroleumsloven setter krav til dokumentasjon og oppbevaring av
materiale og opplysninger vedrørende vår petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, jf. petroleumsloven § 10-4
og petroleumsforskriften kap. 7. I henhold til dette regelverket plikter vi å oversende visse typer informasjon
til Oljedirektoratet og de har også adgang til å be om oversendelse av opplysninger og dokumenter.
Dokumentasjonsbehovet som gjelder virksomheten på norsk sokkel er derfor i stor grad ivaretatt i annet
regelverk.
Equinor har i dag en avtale med Statsarkivet i Stavanger for å forvalte vårt historiske konsernarkiv. Å ta vare
på sentral dokumentasjon om vår virksomhet er allerede ivaretatt gjennom eksisterende rutiner. Dersom vi
skulle bli omfattet av arkivloven vil en sannsynlig konsekvens være at vi må endre og automatisere disse
rutinene. Dette vil både innebære økte investerings- og administrasjonskostnader.
Selv om vi som selskap i dag har omfattende og gode arkivsystemer vil det å skulle bli underlagt tilsvarende
dokumentasjonsplikter som offentlige forvaltningsorganer være en helt ny situasjon. Vi kan ikke se at
behovet for å foreta en slik vesentlig endring av dagens virkeområde er tilstrekkelig redegjort for. Vi etterspør
også en nærmere drøftelse av hvorfor det eventuelt skal gjelde ulike unntaksbestemmelser og dermed
potensielt ulike virkeområder etter offentlighetsloven og arkivloven. Vårt syn er at ny arkivlov ikke bør få
virkning for selskaper som hovedsakelig driver næringsvirksomhet i konkurranse med andre.

Vennlig hilsen,
Signed by: Jan Arve Einarsen
Signed at: 2019-11-27 16:13:22 +01:00
Reason: Witnessing Jan Arve Einarsen

Jan Arve Einarsen
Manager, Authority relations
Equinor ASA
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