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Formålet med lovutkastet  
- Verdensarverklæringen om arkiv og Grunnloven har tjent som forbilder for formålsparagrafen

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. 

Lovutkastet bruker formuleringen «sikre dokumentasjon om 
samfunnet». 

innebærer at utvalget av dokumentasjonen skal være bredt og hentet fra både 
offentlig og privat sektor. 

Formål som er videreført fra gjeldende lov:

Sikre kulturarv, forskning og dokumentasjon av rettigheter. 

Formål som er kommet tydeligere til uttrykk

offentlighet og demokratisk deltakelse, forsvarlig offentlig virksomhet, 
kulturelt mangfold og enkeltpersoners og gruppers behov for å kjenne egen 
historie og kultur. 

.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Overgangen fra papir til digitalt har allerede funnet sted. Det får store konsekvenser for arkivsektoren. Arkivsektoren og forvaltningen må ruste seg for å håndtere hyppige teknologiskifter framover. Dersom vi ikke tar tak i utfordringene som digitaliseringen innebærer, kan resultatet bli dårligere dokumentasjon, mindre åpenhet og innsyn, og i siste instans, arkivtap.Digitalisering krever endringsvilje og investeringer. Dette må en ny arkivlov speile.



Ny formulering: § 1 Lovens formål

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.

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 Lovens virkeområde

Loven gjelder for:

a) staten, fylkeskommunene og kommunene

b) selvstendige offentlige virksomheter 
uavhengig av organisasjonsform

c) selvstendige virksomheter hvor det offentlige 
direkte eller indirekte har en samlet eierandel på 
mer enn 50 prosent, eller hvor det offentlige 
direkte eller indirekte har rett til å velge flere enn 
halvparten av medlemmene i det øverste organet 
i virksomheten – NY!

d) andre virksomheter når de treffer 
enkeltvedtak eller utferdiger forskrift.

Kommentarer: 
Utvidelse av virkeområdet § 2, så den i hovedsak 
sammenfaller med offentleglovas, er et viktig grep.

Svakere sammenheng mellom lovens formål og lovens 
virkeområde. 
§ 2 (1) virkeområde mangler et punkt om at loven retter 
seg mot privatarkiv som bevares av offentlige 
(arkiv)institusjoner og private arkivbevarende 
institusjoner. 

Alternativ: 
(e) arkivinstitusjoner, museer og bibliotek når de 
langtidsbevarer arkiv for arkivformål i allmennhetens
interesse.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bra med utvidet virkeområde, men uklart hva dette har for betydning for privatarkivfeltet generelt. Eller indirekte betydning for en del institusjoner som bevarer privatarkivSvak sammenheng mellom lovens formål og lovens virkeområde. Virkeområde knyttet til håndtering av offentlig dokumentasjon – i liten grad privatarkiv. Lik linje med dagens arkivlov. Hvorfor: begrunnelse i NOUen - 



Arkivlov og produksjon av dokumentasjon for en ny tid

Generelt utredet – med relevans for bevaring av 
privatarkiv

4.3 Begreper for en ny lov

Hva menes med dokumentasjon og arkiv i lovutkastet

4.4.2 Betydningen av å kunne opprettholde tilliten til 
dokumentasjonen over tid

Kap. 9 Dokumentasjonsstrategier

9.9.5 Langtidsbevaring, minimering og sletting

Kap. 10 Arkivformål i allmenhetens interesse

Relevant og god for bevaring av både offentlige arkiv og 
privatarkiv: Hvordan forholde seg til ny personvernforordning 
– GDPR – bevaring av personopplysninger 

Kapt. 15 Fangst av e-post

Kapt. 18 Skytjenester

Kapt. 19 Sletting og minimering

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Spesielt relevans for bevaring av bedriftsarkiv i fremtidenNår vi skal veilede private arkivskapere i arkivdanning – lett tilgjengelig språk. 



Diskuterer bevaringsplikt for privatarkiv: 

Utvalget ………..ser at bevaringsplikter kunne komme i konflikt 
med sivilsamfunnets og næringslivets uavhengighet av staten, og 
har derfor ikke foreslått slike plikter.

Men hvilke tiltak foreslår utvalget? Hvilke verktøy skal vi ha i 
arbeidet med å bevare privatarkiv? Pisk eller gulrot?

Organisatoriske tiltak
Koordinering

Tilsyn

Veiledning

Definere arkiv som særskilt verneverdige

Krav til tilgjengeliggjøring og langtidsbevaring



§ 34. Koordineringsansvar for langtidsbevaring av private 
arkiver. Tilsyn

(1) Nasjonalarkivet har nasjonalt ansvar for å koordinere
langtidsbevaring av private arkiver. Nasjonalarkivet sørger 
for langtidsbevaring av private arkiver av vesentlig nasjonal 
betydning.

(2) Fylkeskommunen har ansvar for å koordinere arbeidet 
med private arkiver av regional betydning. Fylkeskommunen 
sørger for langtidsbevaring av private arkiver av vesentlig 
regional betydning.

(3) Nasjonalarkivet fører tilsyn med offentlig finansiert 
arbeid med private arkiver i samsvar med §§ 41 og 42.



§ 24. Behandling av personopplysninger for arkivformål i allmennhetens 
interesse 
Kommentar: § 34: tilsyn  - Se i sammenheng med § 24

(1) Nasjonalarkivet, kommuner, fylkeskommuner og 
offentlig eide arkivinstitusjoner kan være 
behandlingsansvarlig for behandling av 
personopplysninger for arkivformål i allmennhetens 
interesse. Også andre virksomheter kan ha slikt 
behandlingsansvar når dette er godkjent av Datatilsynet
i samsvar med personvernforordningen artikkel 36 nr. 5. 
Nasjonalarkivet skal veilede slike andre virksomheter 
om spørsmålet. Før Datatilsynet treffer vedtak, skal det 
innhentes uttalelse fra Nasjonalarkivet.

Kommentar:
Fra et arkivfaglig ståsted kan det være uheldig  
at Datatilsynet skal være endelig godkjenner 
for private arkivinstitusjoner og andre private 
aktører som behandler personopplysninger 
for arkivformål i allmennhetens interesse. 

Tilsyn gjelder bare lovlighet, det vil si om
lovens krav er oppfylt. Forventninger til 
virksomheten som ikke er nedfelt i lov, kan 
ikke ettergås ved tilsyn.( s. 141 NOU)



§ 25. Unntak fra den registrertes rettigheter ved behandling av 
personopplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse

Når behandling av personopplysninger skjer for 
arkivformål i allmennhetens interesse og det er iverksatt 
tiltak i samsvar med personvernforordningen artikkel 89 
nr. 1 og behandlingen ikke får rettsvirkninger eller 
direkte faktiske virkninger for den registrerte, kan den 
behandlingsansvarlige gjøre unntak fra

registrertes rett til innsyn etter 
personvernforordningen artikkel 15 i den utstrekning 
innsyn vil kreve en uforholdsmessig stor innsats

registrertes rettigheter etter artikkel 16 i den 
utstrekning rettighetene sannsynligvis vil gjøre det 
umulig eller i alvorlig grad hindre at formålene med 
behandlingen nås.

Kommentar:
De private aktørene, som får godkjenning til å 
behandle til arkivformål i allmennhetens interesse 
(6.1.e), bør også få samme mulighet til unntak som 
gis til de offentlige behandlingsansvarlige. Derfor 
bør det gis unntak også for artikkel 21 i § 25 –
tilsvarende som er gjort i de svenske forskriftene 

17 § Den registrerades rättigheter enligt artikel 16, 
18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning ska inte gälla
när en personuppgiftsansvarig behandlar
personuppgifter för arkivändamål av allmänt
intresse i överensstämmelse med denna författning.



Nasjonalarkivet ansvar

§ 35. Bevaring og registrering

Private arkiver i offentlig finansiert arkivinstitusjon langtidsbevares etter 
arkivfaglige prinsipper og registreres i en felles, allment tilgjengelig og nettbasert 
katalog forvaltet av Nasjonalarkivet.

§ 37. Særskilt verneverdige arkiver
(1) Nasjonalarkivet kan vedta at et arkiv av stor nasjonal betydning er særskilt verneverdig. 
Melding om vedtaket sendes eieren. Eieren plikter å gi melding til Nasjonalarkivet dersom 
arkivet skifter eier, helt eller delvis blir planlagt ført ut av landet eller står i fare for å gå tapt.

(2) Uten samtykke fra Nasjonalarkivet kan særskilt verneverdige arkiver ikke deles opp, føres 
ut av landet, skades eller ødelegges. I nevnte situasjoner kan Nasjonalarkivet kreve å få 
kopiert dokumentasjon i særskilt verneverdige arkiver, uten vederlag.



Kommentar til: 
§ 35. Bevaring og registrering og § 37. Særskilt verneverdige arkiver

§35 Private arkiver i offentlig finansiert 
arkivinstitusjon langtidsbevares etter 
arkivfaglige prinsipper og registreres i en 
felles, allment tilgjengelig og nettbasert 
katalog forvaltet av Nasjonalarkivet.

§ 37. Særskilt verneverdige arkiver

(1) Nasjonalarkivet kan vedta at et arkiv 
av stor nasjonal betydning er særskilt 
verneverdig…….

Kommentar:
§35 Teksten bør få tillegget «og arkivbevarende
institusjoner» for å dekke også museer og bibliotek som 
bevarer privatarkiv 

Kommentar
§37 Nasjonalarkivet kan vedta at et arkiv av stor nasjonal 
eller regional betydning er særskilt verne-/bevaringsverdig

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I stedet for påpekning av «verneverdi» bør loven bruke «bevaringsverdig» Det bør inn noe om kriterier for at en arkivskapers arkiv kan vurderes som så unikt at det er særskilt bevaringsverdig. F eks: Særskilt bevaringsverdig privatarkiv kan vere arkiv med høg informasjonsverdi eller t d dokumentasjon av grupper, pionerverksemd, teknologigjennombrot, miljø- og rettsforhold eller av kulturminne, vitskapshistorie, kunst/kunstnar eller ei viktig hending av lokal, regional eller nasjonal kulturhistorisk verdi. 



Nyttig på Arkivverket.no

Arkivforvaltning og utvikling: 
https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling

Arkiver fra privat sektor: 

https://www.arkivverket.no/for-arkiveiere/arkiver-fra-privat-
sektor

Arkivstatistikk:

https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/tall-og-data-
statistikk/arkivstatistikken-amb

Kontaktpersoner Arkivverket:
Anne Aune, e-post: annaun@arkivverket.no

https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling
https://www.arkivverket.no/for-arkiveiere/arkiver-fra-privat-sektor
https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/tall-og-data-statistikk/arkivstatistikken-amb
mailto:annaun@arkivverket.no
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