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STATUS I REGELVERKSARBEIDET

Revisjon av arkivloven






Stortinget ba regjeringen 14. desember 2016 i Innst. 14 S
(2016-2017) "om at det igangsettes en revidering av
arkivloven av 1999".
KUD og AV i dialog om revisjon. Mandat forventes klart
før sommeren.

Behovet for revisjon ble begrunnet med at arkivloven "er
laget før digitalisering og bruk av data, og loven har av
den grunn flere mangler".


Ot.prp.nr. 77 1991-92 Om lov om arkiv

Fra «Yes, Prime Minister» til ….

Den digitale forvaltningen…

Den digitale forvaltningen - utviklingstrekk

Eksplosiv økning i
informasjonsmengden

Nye infrastrukturer

Økt kompleksitet
Krav til effektivisering

Nye grenseflater

Nye arbeidsmåter

STATUS REVISJON AV
ARKIVFORSKRIFTENE
KAI-ledermøte februar 2017

Arkivforskriften


Arkivverket utarbeidet utkast til høringsnotat med forholdsvis kort tidsfrist.




Formål med revisjonen







KUD bearbeidet og sendte saken på høring.

Tilpasse arkivregelverket til digitalisering
2. Modernisere språk og begreper
3. Forenkling slik at regelverket i mindre grad regulerer arkivfunksjoner i detalj.

Høringsfrist 15.01, godt over 100 høringssvar
AV høringssvar: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring--ny-forskrift-om-offentlegearkiv/id2515364/?uid=21efe876-d372-4b77-9185-3326ffbd151b




Dialog med KUD og AV etter høringsfristen.
Ikrafttredelse sammenheng med ferdigstillelse av riksarkivarens forskrift.

Hva sa høringsinstansene?







§ 1 – mange bekymret for å ta bort krav om en
arkivansvarlig
§ 2 – en god del kommentarer til definisjonene
§ 3 – positiv holdning til internkontroll, men flere som
påpekte at dette må baseres på ROS og tiltak i syklus
§ 22 –mange og delte oppfatninger






Ja – dette må det offentlige organet selv ta ansvar for
Ja, men AV må gi mer regler, veiledning, maler osv
Ja, men flere enn AV må på banen med veiledning, maler…
Ja, men det bør skilles mellom aktive arkiv (ja) og langtidsbevaring (nei)
Nei, dette er for risikabelt

Utdrag fra AVs høringssvar
«Fra Arkivverkets side ble det i vårt utkast til høringsnotat pekt på at områder som
journalføring, periodisering, arkivbegrensning, bevaring og kassasjon samt deponering og
avlevering er helt nødvendig å revidere, men at disse vil kreve mer utredning enn det som
var mulig innenfor mandatet og tidsrammen. Vi la til grunn at det vil bli arbeidet videre med
revisjon av regelverket. Arkivverket påpekte også at det kan være behov for å gjennomgå
arkivforskriftens virkeområde, men at det ikke lå i mandatet i denne omgang. Dette vil for
eksempel være svært relevant på områder hvor offentlig tjenesteyting settes ut til private
aktører.
I høringsnotatet fra Kulturdepartementet er områder der Arkivverket har omtalt gjenstående
revisjonsbehov, i stor grad tatt ut. Arkivverket er helt enig med departementet i at det er
behov for en ny arkivforskrift som er tilpasset moderne arkivforvaltning. Vi forstår det
allikevel ikke slik at utkastet rent innholdmessig utgjør den nye arkivforskriften som dekker
arkivskapernes behov. Det er for eksempel fremdeles slik at arkivforskriften etter sin ordlyd
er noe vektet mot papirarkiver, mens bestemmelsene som er relevante for den digitale
arkivforvaltningen i stor grad går frem av Riksarkivarens forskrift. En helt ny arkivforskrift
bør ha hovedfokus på digital arkivdanning og arkivering, men dette vil kreve mer
dyptgående og grundige vurderinger enn det har vært rom for i denne omgangen. Vi forstår
det slik at det vil bli arbeidet videre med gjenstående problemstillinger»

Riksarkivarens forskrift









Først og fremst en regelteknisk opprydning med mye videreføring av
gjeldende rett, samt noen materielle endringer.
Hovedhensikten var å legge til rette for en snarlig iverksetting av den nye
arkivforskriften som Kulturdepartementet har hatt på høring

På høring 17. februar 2017 med frist 1. mai 2017.
Arkivverket mottok 74 høringsinnspill, hvorav hele 70 instanser hadde
merknader: https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/horinger

Bearbeides nå.

ETTERARBEIDET MED RIKSARKIVARENS FORSKRIFT
26.5.2017
«…Mange av høringsinstansene sier de er fornøyde med ny
forskriftsstruktur. Flere gir uttrykk for at dette var en etterlengtet høring,
men at de gjerne skulle sett at vi gjorde en større reell opprydning av
materiell karakter. Mange har synspunkter på reglene om internkontroll,
arkivlokaler og behandling av arkivdokument. I tillegg er det kommet
flere innspill med ulike synspunkter på forskjellen mellom reglene på
statlig og kommunal sektor, med mer. En del innspill har motstridende
synspunkter på flere områder. Arkivverket har følgelig mye å ta stilling
til i etterarbeidet med høringen. Vi er allerede i gang, og fortsetter
arbeidet utover høsten med sikte på iverksetting så snart som mulig»

