
ARKIVLOVUTVALGET

BAKGRUNN - MANDAT – STATUS 

Av arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå, Arkiv Troms



Rammene er i endring
Kommune• - og 
regionreform
Ny kommunelov•
Ny personvernlov •
Ny forvaltningslov•
Evaluering av •
Offentleglova
Ny arkivlov•
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Arkivloven
Lov om arkiv • 4. desember 1992, trådte i kraft 1.1.1999.
Arkivloven med forskrifter utgjør et hierarkisk regelverk på tre •
nivåer. I noen tilfeller har både loven, arkivforskriften og 
riksarkivarens forskrift bestemmelser som omhandler samme 
tema, for eksempel kassasjon. Forskjellen er at 
bestemmelsene blir mer detaljerte jo lenger ned i hierkiet en 
kommer.
Formålet • med loven er uttrykt i § 1, og det er å trygge arkiv 
som har forventet kulturell eller forskningsmessig verdi eller 
som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig 
dokumentasjon, slik at disse blir tatt vare på og gjort 
tilgjengelig for ettertiden.
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Arkivloven
Dette er en vernelov som tar 
sikte på å sikre:

informasjon som er viktig •
for samfunnet vårt.
enkeltindividers • og gruppers 
gruppers juridiske 
rettigheter.
arkivmateriale • for forskning, 
og for å kunne gi 
kunnskaper og kulturelle 
opplevelse til alle.
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Arkivloven
Meld. St. • 7 (2012-2013) Arkiv (Arkivmeldingen) omtalte 
behovet for revisjon, og en kartlegging av endringsbehov 
som ble gjennomført av KUD i 2015 konkluderte med det 
samme.
Det ble satt i gang et arbeid med å revidere forskriftene til •
loven, og de ble gjort mer teknologiuavhengige. De mange 
detaljreguleringene i arkivforskriften ble erstattet av 
overordnete og funksjonelle krav eller flyttet til 
riksarkivarens forskrift.
Oppdatert arkivforskrift og ny versjon av riksarkivarens •
forskrift kom i 2017, og trådte i kraft 1.1.2008.
Viktig endring er krav om at arkivarbeidet inkluderes i den •
internkontroll kommunen skal drive.
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Bakgrunn
• Stortinget vedtok 14. 

desember 2016 en 
anmodning til regjeringen 
om at det igangsettes en 
revidering av arkivloven av 
1999. 

• Anmodningen er begrunnet 
av forslagsstillerne i Innst. 
14 S (2016-2017) med at 
arkivloven er laget før 
digitalisering og bruk av 
data, og loven har av den 
grunn flere mangler.
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Bakgrunn
• Digitaliseringen av samfunnet og overgang til 

elektronisk saksbehandling.
• Stor vekst i digital informasjon.
• Ønskene fra regjering og forvaltning om bruk 

av skytjenester.
• Uklare skiller mellom offentlig og privat 

virksomhet (som ikke har arkivplikt).
• Offentlige tjenester overtas og utføres av 

private rettssubjekter.
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Mandatet er omfattende

En samlet
gjennomgang av
arkivloven og
forskriften, forslag til
ny arkivlov og
eventuelt forslag til
endringer også i
arkivforskriften. 
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Hele 12 underpunkter!
Utvalget a) skal som grunnlag for lovarbeidet, beskrive de viktigste 
utfordringer og utviklingstrekk i og for arkivene. Utvalget skal 
gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen mellom Arkivverket, 
statlig forvaltning, kommunesektoren og kulturinstitusjoner i 
arbeidet med å sikre samfunnets arkiv. 
Utvalget b) skal foreta en samlet gjennomgang av den eksisterende 
arkivloven. Utvalget skal vurdere alle bestemmelsene i loven og 
vurdere behov for fornying og endringer, herunder også endringer 
av lovens struktur. Utvalget skal vurdere på hvilket nivå regulering 
bør skje. Det vil si at utvalget skal vurdere om reguleringer bør 
hjemles i loven, forskriften eller Riksarkivarens forskrift. Utvalget 
skal gi forslag til endringer i arkivforskriftene dersom 
gjennomgangen av arkivloven tilsier det. 
Utvalget skal vurdere c) formålet med arkivloven og vurdere lovens 
virkeområde opp mot andre relevante regelverk.
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Mandatet
Utvalget d) skal med utgangspunkt i de senere års vekst i produksjonen av 
digitale dokumenter vurdere dagens bevarings- og 
kassasjonsbestemmelser. 
Utvalget e) skal vurdere om arkivlovens bestemmelser om Riksarkivarens 
og Arkivverkets ansvar og oppgaver er tidsmessige eller bør presiseres 
slik at Arkivverkets ansvar blir tydeligere. En slik avklaring bør klart 
definere ansvaret for digital informasjonsforvaltning og –saksbehandling 
i offentlige virksomheter og ansvaret for avlevering og bevaring av 
digitalt arkivmateriale for ettertiden. 
Utvalget f) skal vurdere og gi anbefalinger om endringer eller tillegg i 
arkivforskriften eller andre lover og forskrifter, som samlet vil ivareta 
behovet for fornying og tilpassing av regelverket til den digitale 
utviklingen innen informasjonsforvaltning og arkivdanning. I denne 
sammenheng skal NOARK-standarden vurderes som grunnlag for krav til 
digital arkivering og avlevering av digitale arkiver til Arkivverket og 
standardens påvirkning i arbeidet med digitalisering av offentlig 
forvaltning. 
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Mandatet
Utvalget g) skal også vurdere og gi anbefalinger om regelfesting av 
offentlige virksomheters bruk av skytjenester for arkivpliktig 
materiale. Utvalgets arbeid skal harmonere med gjeldende 
arbeid/utredninger på feltet. 

h) I mange tilfeller er selvstendige rettssubjekter som offentlige 
organer kan utøve en dominerende innflytelse over, underlagt 
offentlighetsloven. I enkelte tilfeller kan også rent private 
virksomheter være omfattet. Offentlighetsloven har således en 
mer omfattende definisjon av offentlig organ enn arkivloven. 
Offentlighetsloven ivaretar imidlertid ikke behovet for bevaring av 
dokumentasjonen ut over det tidsrommet virksomheten selv har 
behov for den. Utvalget bes derfor vurdere om arkivlovens 
definisjon av offentlig organ er hensiktsmessig avgrenset også ut 
fra dette utgangspunktet. Utvalget bør også vurdere om dagens 
regulering av journalføringsplikten er hensiktsmessig. Dette 
gjelder både innholdet i reguleringen og virkeområdet. 
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Mandatet
Grenseoppgangen i) til offentlig sektor og hvilke aktiviteter i 
selvstendige rettssubjekter som er arkivpliktige som følge av at de 
bærer preg av å bidra til offentlige oppgaver, skal vurderes. 
Utvalgets j) forslag skal være slik at arkivloven kan fungere 
uavhengig av hvordan offentlig virksomhet er organisert. 
Utvalget k) bør primært ta sikte på å fremme et forslag til en ny 
arkivlov, men står likevel fritt til i stedet å foreslå endringer i den 
eksisterende loven dersom dette er mest hensiktsmessig. 
Utvalget l) skal lage en oversikt over de tekniske og materielle 
endringene som må gjennomføres i annet lovverk som følge av de 
endringene utvalget foreslår i arkivloven med forskrifter.
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I tillegg…
Snakke med og •
samordne arbeidet sitt 
med forvaltningslovs-
utvalget.
Påse at vårt forslag er i •
tråd med 
personvernforordningen
.
Gjøre rede for hvilke •
kostnader endringer vil 
påføre samfunnet.
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I tillegg..

Innhente synspunkter fra berørte •
departementer, berørte forvaltningsinstanser, 
fagmiljøer og organisasjoner.
Utvalget • skal legge utredningsinstruksen til 
grunn, og utforme sitt lovforslag i tråd med 
anvisningene i Justisdepartementets 
veiledning Lovteknikk og lovforberedelse. 
Lovforslaget skal ha et enkelt og klart • språk. 
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Status og fokus
• Månedlige møter fra 

oppstarten i september 
2017.

• Ønsker åpen dialog og 
inviterer til innspill.

• Har vært igjennom en 
informasjonsinnhentings-
og drøftingsfase.

• Studieturer til Danmark og 
Sverige.

• Innspill fra Finsk lovarbeid.
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Status og fokus
To delutredninger er satt ut som eksterne oppdrag på grunn •
av knapp tid

Evaluering av Noark– -standarden
Kartlegging av oppgave– - og ansvarsfordeling på arkivfeltet i 
Norden.

Det er også bestilt utredninger fra Arkivverket i forhold til •
begrepsbruk, internasjonalt samarbeid, ressursbruk i 
sektoren, utfordringer i forhold til langtidsbevaring m.v.
Er • begynt å se på en struktur på NOU-en, disposisjonen er 
ganske klar.
Enighet om • at vi vil måtte ta opp journalføringsspørsmålet i 
full bredde, og at formålsparagrafen vil være viktig.
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Status og fokus
Viktig å klargjøre ansvar • og 
oppgavefordeling på 
privatarkivfeltet.
En • lovskisse ble lagt fram i 
Tromsø 23. august.
Skrivefase • høsten 2018 og 
fram til årsskiftet.
Utredningen skal legges •
fram 1. mars 2019.

09.11.2018 Arkivlovutvalget 17



09.11.2018 Arkivlovutvalget 18


	ARKIVLOVUTVALGET
	Rammene er i endring
	Arkivloven
	Arkivloven
	Arkivloven
	Bakgrunn
	Bakgrunn
	Mandatet er omfattende
	Hele 12 underpunkter!
	Mandatet
	Mandatet
	Mandatet
	I tillegg…
	I tillegg..
	Status og fokus
	Status og fokus
	Status og fokus
	Lysbildenummer 18

