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Medlemsmøtene
• Mange felles utfordringer og
forbedringsforslag
• Ulikheter i regionene
• Noen er nærmere «der ting
skjer»
• Andre har bedre forståelse av
kommunenes utfordringer

• Gruppearbeid fungerer – gir
flest innspill og mest aktivitet

Sted

Når

Antall deltakere

Oslo

6. desember

11

Tromsø

11. desember

12

Trondheim

14. desember

7 (5 etter første pause)

Bergen

15. desember

11

Kristiansand

4. Januar

13

Områder der NA bør enes
• Skal det foreslås en eller flere
arkivlover?
• Ønsker dere å fremme krav/ønske om å
flytte arkiv fra Kultur til Kommunal og
Moderniseringsdepartementet?
• Teknologiske løsninger som haster!
• Hva må defineres i loven (og
forskriftene) og hva foreslår NA som
definisjon?
• E-postadresser og arkiv,
personopplysningsloven; skal forslag
fremmes om endring i praksis/loven?

En eller flere arkivlover?
• Her er meningene delte
• Flest mener det skal være en arkivlov med flere forskrifter.
• Argument for å dele loven i to er bredden i begrepet arkiv og at det ikke er meningsfylt å
samle alt fra informasjonsforvaltning til depot i en og samme lov. Argumentet inneholder
også erfaringen med at informasjonsforvaltning blir dårlig behandlet i dagens lovverk.

• Det er viktig å se dette i sammenheng med:
• Definisjon av begrepet arkiv og oversettelse av record management
• Utviklingen i offentlig (og privat) sektor mot sømløs prosess mellom saksbehandling og
arkiv, mer krav om innsyn etc.
• Behovet for å skille arkivets behov fra informasjonsforvaltningens behov
• kan bli viktig å tydeliggjøre arkivbegrepet for å argumentere mot sletting og for samfunnsnytten.

Hvor hører arkiv hjemme i
departementene?
• Kulturdepartementet erkjenner at de
ikke har kunnskap om arkivdanning
• Skal det fortsatt være en arkivlov, bør
det argumenteres for en flytting til
Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet

Teknologiske løsninger som
utfordrer dagens lovgivning
Lovendring, stor eller liten, vil ta lang
tid. Det haster mer å
• etablere (nasjonal) arkivkjerne
• Løsningen er kanskje arkivkjerne og
ikke nye arkivsystem. Da er
arkivkjernen mulig å benytte i
integrasjon med fagsystemer.

• avklare retningslinjer for skytjenester
• mangler lovgiving og grunnleggende
bestemmelser.
• Utfordringer knyttet til arkivansvaret
og krav om plassering av arkiv innenfor
Norges grenser.

Definisjoner…
ARKIV
• utfordres i internasjonal
sammenheng og ved den digitale
utviklingen der samhandling mellom
fagområder blir vesentlig.

DOKUMENT
• Forskjellene på arkivdokument og
saksdokument og andre
dokumentbegrep må defineres
tydeligere eller samordnes

DOKUMENTASJONSFORVALTNING ,
INFORMASJONSFORVALTNING
• Forslag: «felt innanfor styring som
skal sikre effektiv og systematisk
kontroll av produksjon, mottak,
vedlikehald, bruk og disponering av
dokumentasjon, inkludert prosessar
for å fange inn og vedlikeholde bevis
på og informasjon om
forretningsaktiviteter og
transaksjonar i form av
dokumentasjon» (ISO 30300).

Andre (viktige?) definisjoner som må inn i lov eller
forskrift
•
•
•
•
•
•
•
•

arkivdanning
database
register
elektronisk arkivmateriale
arkivbeskrivelse
sak - egenforvaltning vs fagsaker
arkivtjeneste
arkivdepot (ev papir og
digitalt/elektronisk)
• registrering/basisregistrering og
avlevering kontra deponering
• bevaring (flytte dokumentasjon til
langtidsoppbevaring)

• avlevert arkiv (Arkiv overført til
arkivdepot for langtidsoppbevaring)
• Arkivdepot (institusjon eller anna
organisatorisk eining som har lokale
for bevaring av eldre arkivmateriale
og kompetanse og kapasitet for
mottak, forvaltning og
tilgjengeliggjering)
• dokumentasjonsverdi
• saksbehandling
• klassifikasjon.

Personopplysningsloven og arkiv
• Personlig navn i e-poster lager krøll for arkiv - og som kan krølle mer med ny
personopplysningslov
• Uklart om det er praksis (at organer/virksomheter ikke styrer saksgang på rett måte) eller
om lovendring må til?
• Forslag om at roboter som Digifrid kan søke opp saksgang i e-poster uten å bryte
personvernet- er dette løsningen eller ren «symptombehandling»?
• «frykt» for at innstramming i personvernlovgiving kan gjøre forholdene verre

• Skjerpede krav om innsyn og «retten til å bli slettet»
• Hva blir arkivfagliges ansvar?
• Hvordan best regulere mellom samfunnets/arkivs interesser og individets krav til
personvern?

