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Det handler om menneskene

Rettssikkerheten min 
er ivaretatt

Jeg forstår min 
historie Vi drømmer om at 

informasjonen som tas vare på 
gjenspeiler beslutningene som 
tas, og kontaktpunktene
mennesker i dag har med det 
offentlige Norge.

Jeg har tillit til 
offentlig sektor



Andel innbyggere med høy tillit til 
landets parlament

European social survey 2016 (N = 43 
514)  



Tre viktige grunner til å ta vare på dokumentasjon

Vi kan finne igjen, dele og 
gjenbruke tidligere arbeid. 
Det handler om å være effektiv
og unngå dobbeltarbeid

Vi kan bevise hva som har 
skjedd. 
Det handler om rettsikkerhet, 
etterrettelighet og demokrati

Ettertiden kan bygge på 
våre erfaringer 
Det handler om forskning
og det handler om kulturarv



Dokumentasjon er en utfordring for offentlig sektor



NOU 2019:9 - Fra Kalveskinn til datasjø

Bilder: Arkivverket og Shutterstock



Hovedpunkter i utredningen

Bilde: Arkivverket

Utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon 
og arkiver, som vil avløse arkivlova 1992

Utvidet virkeområde
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Hovedpunkter i utredningen

Bilde: Arkivverket

Krav til ledelsesforankret strategi

Skarpere beskrivelser av hva virksomhetene skal 
dokumentere

Innebygget arkiv og evaluering av NOARK-
standarden

Tilpasset personvernforordningen og forsøker å gi 
praktiske løsninger

Åpner for skylagring

Viderefører ikke kravet om journal

Sikring av private arkiver

Organisatoriske spørsmål
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Design
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Arkiv

Systemene må designes slik at data opprettholder troverdighet
Forslag om §6 Dokumentasjonsstrategi
Innebygd arkiv
Tydeligere krav i ny lov 
Etablere digital kontekst (digital proveniens)

Lovreguleringen må ta høyde for nye måter å produsere og bruke data
Tydeligere plikter til å dokumentere §7-11
Stimulere til fellesløsninger/fagsystemer og åpner for bruk av sky (§21)
Automatisering av fangst og beskrive prosess – ikke bare resultat

Lovreguleringen tar høyde for å
Fange strukturerte data (§7-11)
Fange digital kontekst (§7-11)
Fange «outsourcet» dokumentasjon (§2 - virkeområdet)
Sikre rettsvern til individet (§1 og §16) 
Ivareta personvernet (§22-25)
Stimulere til gjenbruk og deling (§17 om tilgjengeliggjøring)

Nye krav knyttet til bevaring av data «for evigheten»
Materialet skal overføres til depot og som hovedregel avleveres digitalt (§30)
Håndtere innsyn og gjenbruk (§32, §32, mulighet for bransjenorm)
Sikre autentisitet, integritet og tilgjengelighet i en digital tidsalder (§16)

Fremtidens forvaltning av dokumentasjon og arkiv

Hensyn/tilnærming for regulering:



Formål – det handler om mer enn kulturhistorie

§ 1. Lovens formål

(1) Formålet med denne loven er å sikre dokumentasjon om samfunnet som skal
kunne brukes til å forstå samtid og fortid, og til å bevare og videreutvikle Norge som
rettsstat og demokrati.

(2) Loven skal særlig legge til rette for å
a) fremme offentlighet og demokratisk deltakelse
b) drive forsvarlig offentlig virksomhet
c) fastsette, fremme og forsvare rettigheter og andre rettskrav
d) utvikle kunnskap om kulturarven, kulturelt mangfold og grunnleggende
samfunnsforhold
e) legge til rette for vitenskapelig forskning og annen granskning
f) ivareta enkeltpersoners og gruppers behov for å kjenne egen historie og kultur.



§ 2. Virkeområde

Første ledd: Staten, fylkeskommuner, kommuner, selvstendige offentlige 
virksomheter uavhengig av organisasjonsform, selvstendige virksomheter der 
det offentlige eier >50 % og andre virksomheter når de treffer enkeltvedtak eller 
utferdiger forskrift

Annet ledd – om Stortinget

Tredje ledd – om domstolene

Fjerde og femte ledd: Utsetting av lovpålagte oppgaver eller levering av 
offentlig finansierte tjenester

Nye organisasjonsformer i offentlig sektor



Ny lovbestemmelse – §6. Dokumentasjonsstrategi

(1) Virksomheter skal regelmessig ajourføre en dokumentasjonsstrategi som:

a) gjør rede for dokumentasjonsplikter som gjelder for virksomheten, og for hvilken 
dokumentasjon som er særlig viktig for virksomheten

b) beskriver organiseringen av arbeidet med å ivareta dokumentasjonspliktene

c) gjør rede for hvilke informasjonssystemer i virksomheten som skaper og tar vare på 
dokumentasjon omfattet av denne loven

d) gjør rede for virksomhetens bruk av kommunikasjonskanaler, herunder sosiale medier

e) gjør rede for hvordan virksomheten sørger for langtidsbevaring, minimering og sletting 
av dokumentasjon og arkiver

f) refererer til virksomhetens styringsdokumenter for informasjonssikkerhet, personvern, 
anskaffelser mv. og

g) gir en vurdering av virksomhetens etterlevelse av denne loven.

(2) Øverste organ i virksomheter omfattet av § 2 første ledd bokstav a til c skal vedta 
dokumentasjonsstrategien minst én gang hvert fjerde år.



Plikt til å skape og bevare dokumentasjon

Operasjonalisering av hva som er "arkivverdig". Dekker bl.a.

Dokumentasjon i felles systemer, § 7

Virksomhetens kommunikasjon, § 8

Informasjonssystemer, databaser, registre, § 9

Særlig dokumentasjonsplikt ved automatisert rettsanvendelse, § 10

Dokumentasjon av avgjørelser, § 11



FAKTAJournalføring erstattes med nye krav

§ 8. Plikt til å dokumentere virksomhetens 
kommunikasjon

(1) Virksomheter skal dokumentere sin eksterne 
kommunikasjon.

(2) Virksomheter omfattet av § 2 første ledd bokstav a 
til c skal dokumentere virksomhetsrelatert 
kommunikasjon til og fra personer i ledende stilling.

(3) Virksomheter skal gi tilsatte tilgang til verktøy for å 
ivareta pliktene etter første og annet ledd på en 
automatisert måte.

Nye kanaler som e-post 
og chat representerer 
stor risiko for arkivtap.



Organisering. Oppgave og ansvarsdeling

Fylkeskommunene har fått særlig ansvar for koordinering av arbeidet med 
private arkiver av regional betydning 

Reguleringene i lovutkastet binder i liten grad opp plasseringen av oppgaver 
og myndighet

Utvalget har vurdert at Nasjonalarkivet framtrer som en mer egnet 
betegnelse på direktoratet i arkivsektoren enn Arkivverket

Bilder: Arkivverket og Pixabay



Standardisering. Noark

Utvalgets anbefaling:

Utvalget tilrår at det arbeides med en 
ytterligere forenklet og mer presis Noark-
standard. Det bør samtidig settes i gang et 
arbeid for å prøve ut nye metoder og løsninger 
for å bygge krav til dokumentasjonen inn i 
forvaltningens systemer, 
såkalt innebygd arkivering.

Menon Economics



Utførselsforbudet. Skytjenester

Personvernforordningen

Gjeldende utførselsesforbud – arkivlova § 9 
bokstav b

Lovutkastet § 21

Forslag til endring i gjeldende lov som 
eventuelt bør kunne gjennomføres raskt

Bilde: Pixabay



Overføring og langtidsbevaring

Sikker langtidsbevaring av digital dokumentasjon 
er en av arkivsektorens hovedutfordringer. 
Teknologisk utvikling påvirker 
lagringsmulighetene og kostnadsbildet

Lovutkastet oppstiller regler om ansvaret for 
og overordnede krav til langtidsbevaring 
tilpasset digitale arkiver. Lovutkastet bygger 
videre på dagens ansvarsdeling mellom 
stat, fylkeskommuner og kommuner

Lovutkastet bestemmer at statlige arkiver 
skal overføres på digitale formater 
til Nasjonalarkivet. Det innebærer 
at Nasjonalarkivet ikke vil motta flere 
papirarkiver

Bilde: Arkivverket



Arkivloven er på høring frem til 2. desember



Takk for meg!

Espen.sjovoll@arkivverket.no

+47 98411632

mailto:Espen.sjovoll@arkivverket.no

