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Høringssvar fra Norsk Arkivråd – Ny delversjon av 

Referansekatalogen 2016 
 

 

Norsk Arkivråd (NA) viser til høring om ny delversjon av Referansekatalogen, ref. 16/00669, 

med høringsfrist 01.09.2016. 

NA er ikke høringsinstans, men har lest forslaget med interesse og ønsker å komme med noen 

innspill. NA er landets største frivillige arkivfaglige organisasjon. Vi har ca. 1200 

medlemmer, og medlemsmassen består både av virksomheter og enkeltmedlemmer. 

Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og både fra bedrifter og 

organisasjoner fra offentlig og privat sektor. NA er spesielt opptatt av hvordan arkiver blir 

dannet (arkivdanning), da en god arkivdanning er en forutsetning for at offentlige 

virksomheter ivaretar sitt samfunnsoppdrag, og for at bevaringsverdig dokumentasjon kan 

sikres for ettertiden. Felles IT-standarder i forvaltningen er vesentlig i dette arbeidet.  

Norsk Arkivråd har innspill til følgende punkter: 

 

2. Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett 

 

Fra et arkivfaglig ståsted er dette veldig relevant, særlig i arkivdanningsfasen hvor det i 

økende grad stilles krav om nettpublisering av dokumenter. I denne sammenheng vil 

permanente URIer være en stor fordel. NA mener en bør få en felles løsning for offentlig 

forvaltning som sikrer at alle organer løser dette likt. Tilsvarende bør det lages felles 

semantikk for de valgfrie delene.  

 

3. Standarder for transportsikring av e-post mellom e-postservere 

 

NA støtter forslaget til standard, og mener at den bør gjøres obligatorisk for kommunikasjon 

mellom offentlige virksomheter, slik at en vet at mottaker har satt opp samme krypterte 
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utveksling som egen virksomhet. Når det gjelder kommunikasjon med publikum, kan en 

selvsagt ikke stille tilsvarende krav, og slik kommunikasjon er mer sårbar. For å vri 

kommunikasjonen bort fra e-post bør en i sterkere grad fokusere på andre digitale kanaler 

med høyere grad av sikkerhet, for eksempel Altinn og sikker digital post.  

 

4. Internkontroll / styringssystem / ledelsessystem for informasjonssikkerhet 

 

NA mener at dette er gode anbefalinger. I denne type arbeid er arkivfunksjonen og 

arkivsystemene sentrale, og vi vil derfor også følge opp dette punktet i våre innspill til 

revidert arkivforskrift når denne kommer på høring.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Marianne Høiklev Tengs 

Leder 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 


