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Høringssvar – forslag til veiledende retningslinjer for registreringsordning for statsansattes 
økonomiske interesser mv. 
  
Norsk Arkivråd (NA) viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) 
høringsbrev av 30. november 2017 om forslag til veiledende sentrale retningslinjer for 
registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser. 
  
NA er ikke høringsinstans, men vi ønsker likevel å svare på denne saken fordi den har 
betydning for vårt fagområde. 
 
NA er landets største frivillige arkivfaglige organisasjon med ca. 1200 medlemmer. 
Medlemsmassen vår består både av virksomheter og enkeltmedlemmer fra alle deler av 
landet, og fra både offentlig og privat sektor som arbeider med arkivdanning og vedlikehold 
av arkiv i virksomhetene. NA er spesielt opptatt av hvordan arkiver blir dannet 
(arkivdanning). En god arkivdanning er en forutsetning for at offentlige virksomheter ivaretar 
sitt samfunnsoppdrag. 
 
Høringsnotatet gjennomgår rammene for en registreringsordning hjemlet i arbeidsgivers 
styringsrett, og vurderer forholdet til statsansattes personlige integritet, personvern og 
individuelle menneskerettigheter. NA mener at KMD foretar en grundig drøfting på disse 
områdene, men vi vil påpeke at de arkivmessige sidene av saken nesten er fraværende. 
  
Den enkelte virksomhet kan som en følge av forslaget danne et register. Dette vil, etter vårt 
syn, falle inn under arkivregelverkets bestemmelser. I høringsnotatet står det lite om 
hvordan det bør gjøres samt hvilke krav som bør stilles som minimum til et slikt register. 
Personvernhensyn og offentlighetens innsynsrett er drøftet grundig, men arkivsiden av 
registeret (arkivet) er helt fraværende når det gjelder grunnleggende krav til integritet, 
tilgjengelighet og konfidensialitet. 
  
I punkt 11.4 drøftes det hvor lenge opplysningene bør forbli registrert ut fra 
personopplysningsloven, men for eksempel bevarings- og kassasjonsaspektet er i liten grad 

mailto:postmottak@kmd.dep.no


___________________________________________________________________________ 

 

Norsk Arkivråd  Telefon: 22 20 28 90 

Maridalsveien 3                      E-post: postmottak@arkivrad.no 

0178 Oslo                                            www.arkivrad.no 

 

drøftet og bare så vidt nevnt. KMD konkluderer med at det er en arkivplikt, men ikke hvor 
lenge denne skal gjelde. På side 33 står det at «statlige virksomheter vil ikke kunne slette 
opplysninger om verv og økonomiske interesser selv om det ikke lenger er nødvendig å 
oppbevare dem, dersom de er omfattet av arkivplikt etter arkivloven. Det antas at 
registrerte opplysninger om verv og økonomiske interesser vil være omfattet av arkivplikt, 
og det synes derfor ikke å være behov for å gå nærmere inn på en sletting etter 
personopplysningsloven § 28.». 
  
Riksarkivaren er den myndigheten i Norge som vurderer bevaring og kassasjon. Vi går derfor 
ut fra at KMDs antakelse her om at et slikt register er et arkiv, og at det ikke skal slettes, er 
diskutert med Riksarkivaren. Riksarkivaren bør også kunne si noe om (minimums)krav til et 
slikt register, og det savner vi som sagt i notatet. Slik notatet er bygget opp har ikke dette 
punktet en gang en underoverskrift som heter arkiveringsplikt eller arkivlovens regler. 
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