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Agenda

• En arkivlov som fastsetter overordnede føringer for arkiv i depot
• Hva reguleres i lovforslaget?

• Rammer for arkivforvaltning 
• Myndighet
• Utvikling



Plikten til å etablere og forvalte arkiv i 
depot

• Lovforslaget pålegger kommuner og fylkeskommuner å etablere egne 
ordninger for depot i § 10

• Iflg departementet er dette er en videreføring av gjeldende rett
• Likevel er kravet formulert tydeligere enn i gjeldende lov og i lovutvalgets 

forslag
• «Kommunar (…) skal ha eigne ordningar for arkivdepot»

• Lovforslaget regulerer ansvar og oppgavene i depot



Ansvaret for å avlevere arkiv

• Ansvaret er fastsatt i §9 for kommuner og fylkeskommuner
• Loven fastsetter ikke hvem som har ansvar for å gjennomføre 

avleveringer
• Kommunene må regulere dette selv inkludert hvem som skal ta 

kostnadene 
• For staten er dette fastsatt i §10



Bevaring og kassasjon

• Forskrift om B/K er lagt til §9 «Arkiv som skal takast vare på for ettertida»
• For dei fleste depottjenestene vil det bety at en får en rolle i 

• å tolke innhold i arkivplikt §4 
• å tolke forskrift
• gi råd og veiledning
• Evt. utarbeide B/K planer



Tilgjengeliggjøring

• Plikten til å gjøre arkiv offentlig tilgjengelig i §11
• Dersom ikke er underlagt taushetsplikt i andre lover

• Plikten til å legge forhold til rette for bruk av arkivene i §11
• Dette betyr i praksis å etablere tjenester for tilgjengelighet



Hva kan reguleres i forskrift som angår 
depottjenestens ansvar
• Krav til fysisk sikring i §4

• …men ingen krav til digital sikring

• Krav til behandling av personopplysninger §4

• Forvaltning ved utførsel av arkiv til EØS §7

• Sletting av personopplysninger §8

• Regulerer behandling av personopplysninger §10

• Regulerer ikke krav til avleveringsformat for arkiv i kommunale depot

• Metoder og verktøy for tilgjengeliggjøring §11



Privatarkiv i kommunale depot
• Samme krav til forvaltning av privatarkiv som for offentlig arkiv
• Forskriftens bestemmelser om behandling og sletting av personopplysninger (§4 og §8) vil 

være et tveegget sverd

• Selv om offentlige depot har anledning til å behandle personopplysninger i allmennhetens 
interesse (GDPR art.6 nr.1c) må det være samsvar mellom det supplerende rettsgrunnlaget 
og hvor inngripende slik behandling er

• En form for B/K plan for personarkiv?

• Virkeområde i §2 må utvides til å omfatte offentlige som kjøper tjenester hos private f.eks 
innen oppvekst, helse, rusomsorg i tråd med kravet om supplerende rettsgrunnlag



Arkivmyndighet

• Nasjonalarkivet er i §3 
• arkivmyndig med veiledningsplikt og tilsynsansvar
• statlig depot
• …men de har ikke et lovfestet utviklingsansvar
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