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Hvorfor skal vi bevare personopplysninger? 

Det meste av dokumentasjon og arkiver som er omfattet av arkivloven, inneholder 
personopplysninger

Arkivloven § 1

Der går det fram at arkivlovens formål er å sikre bevaring av to hovedgrupper 
dokumentasjon:

arkiv som har «monaleg kulturelt og forskningsmessig verde» 

arkiv «som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon» 

Den første hovedgruppen har ofte et svært langt tidsperspektiv, mens den andre 
gruppen både har et kort og et langt tidsperspektiv.

NOU2019:9

Formålet med lovutkastet er å sikre dokumentasjon om samfunnet for å kunne bruke 
den til å forstå samtid og fortid og å bevare og videreutvikle Norge som rettsstat og 
demokrati.

. Danser Mette Møller. Fotograf: Kjell Fjørtoft 
https://foto.digitalarkivet.no/fotoweb/

https://foto.digitalarkivet.no/fotoweb/


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

Arkivverket og andre arkivinstitusjoner møter menneskene som 
opplever at det er viktig at dokumentasjon som gjelder dem er 
tatt vare på

Datatilsynet møter de menneskene som opplever at det er en 
belastning at myndighetene har dokumentasjon som gjelder dem. 

Arkivverket ser at det kan oppstå vanskelige tolkningsspørsmål i 
spennet mellom hensyn for sletting og hensyn for bevaring 

men det er allikevel ikke gitt at bevaring er en form for behandling av 
personopplysninger som innebærer at man lar hensynet til den 
registrertes personvern vike for andre interesser. 



Alle behandling av personopplysninger skal ha et:
Formål og grunnlag
jf GDPR artikkel 5 og 6

All behandling skal være lovlig, transparent og rettferdig (artikkel 5.1.a)

Det skal foreligge et behandlingsgrunnlag i henhold til artikkel 6, enten basert på 
samtykke fra den registrerte, eller andre nødvendige grunner. 

Behandlingen må ha tydelige og legitime formål (artikkel 5.1.b)

Det gis unntak og garantier for arkivformålet – men det stilles da krav, forpliktelser 
og vilkår til behandlingen.

Utfordringen: Disse vil være gjenstand for tolkninger, nasjonale reguleringer, og 
gradvis etablering av praksis i hele EU. 

«Det kan ikke innfortolkes noe krav om allmenn enighet om hva som vil være av 
varig verdi i allmennhetens interesse. Således må det være tilstrekkelig at 
arkivfaglig myndighet og arkivfaglig ekspertise knyttet til arkivinstitusjoner mener 
at dokumentasjonen har slik verdi.» (NOU2019:9)



Arkivverkets arbeid rundt bevaring av personopplysninger

Kontinuerlig veiledning til offentlige og private arkivskapere og 
arkivbevarende institusjoner. Stor pågang og mange vanskelige 
og fortsatt uavklarte spørsmål

Kontakt med Datatilsynet angående spesifikke saker. Avklaringer 
om grenseoppganger, myndighet og regelverk. 

Samarbeid med Europakommisjonens ekspertgruppe på arkiv 
(EAG) om forståelsen av «arkivformål i allmenhetens interesse» 
og hva GDPR betyr for bevaring av privatarkiv i andre 
institusjoner/virksomheter

Revisjon av forskrift  - RF §7-29 

Gjennomgang av egen bevaringspraksis, eks personalmapper



Formål med bevaring

Foreta en arkivfaglig bevaringsvurdering knyttet opp til våre 
bevaringsformål

å dokumentere offentlige organers funksjoner i samfunnet, deres utøvelse av 
myndighet, deres rolle i forhold til det øvrige samfunn og deres rolle i 
samfunnsutviklingen (F1)

å holde tilgjengelig materiale som gir informasjon om forhold i samfunnet på et gitt 
tidspunkt, og som belyser samfunnsutviklingen (F2) 

å dokumentere personers og virksomheters rettigheter og plikter i forhold til 
det offentlige, og i forhold til hverandre (F3) 

å dokumentere de arkivskapende organers rettigheter og plikter i forhold til 
andre instanser  (F4) 

Vi sørger for at nødvendige arkivfaglige prinsipp som integritet, 
autentisitet, pålitelighet, brukbarhet og kontekst opprettholdes. 



Revisjon av forskrift  - RF §7-29

Kartlegging av tjenestene og dokumentasjonen som 
skaper pasient- og journalopplysninger. 

Vurderingen av opplysningenes gjenbruksmuligheter

foretatt en juridisk gjennomgang av særlovene 
som regulerer pasient- og journalopplysningene. 

Samfunnsøkonomisk analyse.

Pasientopplysninger skapes som ledd i helsehjelpen  -
helsehjelp er arkivenes primærformål

Helsehjelpen kan vare kort eller over lengre 
tid

Helsehjelp variere fra tjeneste til tjeneste og 
fra individ til individ. 

. Bevaringsverdi utover den rene helsehjelpen 
– sekundær formål

Pasienten kan ha behov av innsyn i dokumentasjonen om seg, og 
kommunen ha behov for å dokumentere at helsehjelp er gitt. 

Tilsyn med helse- og omsorgstjenestene, der pasientjournalen er 
avgjørende for dokumentasjonen

Innsyn- og tilsynsbehovet antas å avta vesentlig 10 år etter 
pasientens død

Anbefaler: 

Pasient- og journalopplysninger beholdes i minst 10 år etter personens død

Funksjonskonseptet   - for evigheten! 

Ivaretar kildeverdi som totalpopulasjon, kontinuitet og tidsspenn best av alle 
konseptene. 

Sikrer et omfattende og enhetlig materiale å forske på om alle individer. 

Ved å bevare utvalgte dokumenttyper får man bevart den viktigste informasjon om 
alle individer, 



Arkivverkets vurdering  - personalmapper 

Bevaringsverdien for en stor del av personalmappene er direkte knyttet til 
dokumentasjon av juridiske rettigheter (F3) og organenes administrative behov  (F4) 

Eks offentlig etat: Tolletaten 

Personalmappene anses ikke å ha vesentlig dokumentasjons- eller informasjonsverdi 
for ettertiden. 

Men opplysningene kan ha verdi som rettslig bevis ut arbeidstakerens levetid og i 
noen tilfeller også for etterlatte i forhold til bl.a. pensjonsberegning. 

Rekrutterings- og tilsettingssakene, med unntak av stillingsutlysningene, samt 
disiplinærsakene vurderes å ha lav dokumentasjons- eller informasjonsverdi for 
ettertiden, og har verdi som rettslig bevis kun en begrenset periode. 

Vedtakets ordlyd:

Personalmapper kasseres 110 år etter arbeidstakerens fødselsår 

Rekrutteringssaker kasseres. Stillingsutlysningene i sakene tas ut og bevares 

Personalsaker (disiplinærsaker) kasseres 

Tolletaten må vurdere når de administrative og juridiske behov for rekrutterings- og 
tilsettingssakene og personalsakene tidligst bortfaller, og fastsette kassasjonsfrister for 
dette materialet, jf. riksarkivarens forskrift § 7-3.

12.06.2019

Eks. fra private aktører: Norsk olje- og gassarkiv

Personalmapper fra noen private aktører i sektoren er bevart for 
å dokumentere en viktig epoke i norsk historie som Arkivverket 
har et nasjonalt ansvar for å dokumentere. 

Personalmappene inneholder informasjon som vil kunne si noe 
om samfunnsutviklingen og spesielle forhold i samfunnet i denne 
perioden, knyttet til menneskene som var med å forme den. 

De dokumenterer blant annet norsk arbeidsliv i en periode med 
store og raske endringer, med konsekvenser langt utover sin 
samtid.

Materialet er ikke ensartet – ulike virksomheter til ulike tider har 
tatt vare på ulik type dokumentasjon i personalmappene

Det kan være juridiske rettigheter og administrative behov knyttet 
til de personalmappene som er bevart. 



Konklusjon

Noe er litt gammelt nytt 

Å kun ta vare på det som er nødvendig 

Vurdere bevaringsverdi opp mot andre hensyn

Utfordrende grenseoppgang mellom Datatilsynet – Arkivverket

Arkivloven trenger en revisjon!

Det nye er 

Økt krav til åpenhet og å «dokumentere sine disposisjoner»

Faglig bevisstgjøring

Behov for tettere samarbeid Datatilsynet - Arkivverket 

Arkivloven trenger en revisjon!

Appraisal is the 
archivist's “first 
responsibility” from 
which all else flows 

– Helen Samuels and Richard 
Cox


