
Norsk Arkivråd  Telefon: 22 20 28 90 

Maridalsveien 3                      E-post: postmottak@arkivrad.no 

0178 Oslo                                            www.arkivrad.no 

 

 
 

 
Kommunal - og moderniseringsdepartementet 
Pb. 8112 Dep 
0032 Oslo 
 
 
 
 

 

                                                                                                                  Oslo, 11.12.2014 

 

 

           
Høringssvar – høring om endringer i offentlighetsloven – viderebruk av informasjon og 
gjennomføring av EUs endringsdirektiv til viderebruksdirektivet 
 
Norsk Arkivråd (NA) viser til ovennevnte høring med frist 12. desember 2014. NA er ikke 
høringsinstans, men vi har lest høringsdokumentene med interesse og ønsker å komme med noen 
innspill. 
 
NA er landets største frivillige arkivfaglige organisasjon. Vi har ca. 1200 medlemmer, både 
virksomheter og enkeltmedlemmer. Medlemmene kommer fra alle deler av landet, og fra bedrifter 
og organisasjoner i offentlig så vel som privat sektor. NA er spesielt opptatt av hvordan arkiver blir 
dannet, ettersom god arkivdanning er en forutsetning for at virksomheter skal kunne ivareta sine 
samfunnsoppdrag eller nå sine virksomhetsmål, og for at bevaringsverdig dokumentasjon kan sikres 
for ettertiden.  
 
Offentlighetsloven er et sentralt regelverk i arkivdanningen i offentlig forvaltning, og Norsk Arkivråd 
støtter departementets beskrivelser av hensikten med viderebruk; utvikling av nye tjenester, 
demokratisk kontroll og effektivisering. Vi har i tillegg noen kommentarer til enkelte andre 
momenter i høringsdokumentet. 
 
Tilgjengeliggjøring av informasjon, viderebruk og Offentlig elektronisk postjournal (OEP) 
Departementet fremhever i høringsdokumentet at «[a]ll informasjon som er tilgjengelig, skal være 
tilgjengelig for viderebruk.» (s. 3). Ettersom «[o]ffentlige dokumenter […] i denne sammenheng [er] 
offentlige data» (s. 4), vil vi trekke frem at OEP kan være et nyttig verktøy i arbeidet med 
operasjonaliseringen av viderebruksdirektivet, om enn ikke i implementeringen av endringsdirektivet 
spesielt. Tilgjengeliggjøring av dokumenter direkte i OEP og utvidede statistikkmuligheter er naturlige 
funksjoner å trekke frem i denne sammenhengen. Høringsnotatet drøfter imidlertid ikke grensene 
mellom OEP (eller andre dokumentinnsyns-/-publiseringsløsninger på Internett generelt) og den 
foreslåtte nye formuleringen i § 30, og vi mener disse grensene bør tydeliggjøres. 
 
Viderebruk av personopplysninger 
Høringsnotatet beskriver hvordan viderebruk av personopplysninger kan skje, og legger vekt på  
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anonymisering/nøytralisering av dataene. Vi vil understreke at anonymisering/nøytralisering ikke kan 
skje på en måte som kompromitterer de opprinnelige dataene, ettersom dette vil være i strid med 
arkivlovgivningen. Vi mener arkivlovens endringsforbud bør fremkomme tydeligere enn det gjør i 
høringsnotatet.  
 
Behov for endring av offentlighetsloven 
Punkt 7 konkretiserer behovet for endring av offentlighetsloven § 8, fjerde og femte ledd. Vi er kjent 
med at offentlighetsloven nå skal evalueres. Det vil, etter vår mening, være hensiktsmessig å ta inn 
de nevnte endringene som innspill i arbeidet med å revidere loven. Vi mener det haster med en 
revisjon og grundig gjennomgang av hele lovteksten. Løsningen med å endre enkeltparagrafer er 
etter vår mening ikke optimal.   
 
Forståelse og oversettelse av ordet «archives» 
I departementets uoffisielle oversettelse av viderebruksdirektivet er det engelske ordet «archives» 
oversatt til det norske ordet «arkiver». Vi mener dette er unøyaktig, og foreslår at man heller bruker 
den norske betegnelsen «arkivinstitusjoner» der «archives» omtales sammen med biblioteker og 
museer, og som «arkiver» der «archives» viser til arkiv hos arkivskaper (så vidt vi kan se gjelder 
sistnevnte kun i artikkel 18). 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Marianne H. Tengs 
leder 
Norsk Arkivråd 

 
 
 


