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Norsk Arkivråd viser til Riksarkivarens brev av 1. november 2005 med utkast til revidert 

utgave av veiledningen Omorganisering i offentlig virksomhet – veiledning for arkivet og 

forespørsel om Norsk Arkivråds synspunkter på innholdet i den. 

 

Norsk Arkivråd mener at det er et klart behov for en slik veiledning om arkivspørsmål i 

forbindelse med omorganisering av offentlig virksomhet. Vi mener også at utkastet som 

Riksarkivaren har lagt frem til høring, med forbedringer og presiseringer, vil fungere som en 

god veiledning for arkivskapere og andre når det gjelder omorganisering. 

 

Norsk Arkivråd mener at utkastet som er sendt til høring, dessverre er preget av upresist og 

muntlig språk, f.eks. ved utstrakt bruk av formen ”du må, når du” etc. For at veiledningen skal 

fungere som et verktøy for virksomhetene, er det viktig at ikke språket er til hinder for å forstå 

arkivets situasjon i en omorganisering. Veiledningen heter Omorganisering i offentlig 

virksomhet – veiledning for arkivet, men i forordet står det at den er spesielt rettet mot 

arkivledere, arkivmedarbeidere og organets ledelse. Dette følges ikke opp, og vi leser den som 

en veiledning for arkivledere/arkivmedarbeidere. Det bør videre innledningsvis presiseres at 

veiledningen ikke omhandler oppstart av arkiv, men er en veiledning for avslutning av arkiv i 

forbindelse med omorganiseringsprosesser. Vi mener også at det i veiledningen bør komme 

enda tydeligere frem at både leder og arkivleder/medarbeider er ansvarlig for arkivet også i en 

omorganiseringsprosess, og derfor har ansvar for at arkivet blir tatt hensyn til fra starten av 

planleggingen. Veiledningen er ikke bare et verktøy for selve arkivarbeidet, men kan også 

være et verktøy for å få arkiv på dagsorden i omorganiseringsprosessen.  

 

Under pkt. 2 fjerde avsnitt står det at dersom arkiv skal avleveres, må det settes av midler til 

ordning. Norsk Arkivråd mener at det bør settes av midler til ordning også når arkiver skal 

overføres, og at det samtidig gjøres bevarings- og kassasjonsvurdering.  

 

Punkt 7.6. om melding til Arkivverket bør omformuleres og presiseres. I dette avsnittet skilles 

det ikke mellom store og små omorganiseringer. Det er dessuten uklart til hvem kommunale 

arkivskapere skal melde fra til ved omorganiseringer.  
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