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Svar på høring – prøveordning med elektronisk kommunikasjon og endring i forskrift
om postforkynning
Generelt er Norsk Arkivråd positive til prøveordning med elektronisk kommunikasjon og
samhandling med domstolene.
Norsk Arkivråd er opptatt av at arkivfunksjonen er sikret i alle deler av
saksbehandlingsprosessen, og vårt høringssvar vil derfor hovedsakelig knytte seg til § 14
Arkivering av elektroniske dokumenter og signaturer og § 6 Nettportal for elektronisk
innlevering og mottak av dokumenter.
I høringsbrevet fremholdes det i kommentar til § 14 at prøveordningen med elektronisk
kommunikasjon ikke skal innebære et nytt system for elektronisk arkivering, og at domstolene
skal arkivere dokumenter i samsvar med domstolens alminnelige arkivrutiner. Slik vi ser det
vil en utstrakt elektronisk kommunikasjon i en portalløsning på internett mellom brukere og
offentlige virksomheter ofte medføre at det skapes informasjon knyttet til
transaksjonen/kommunikasjonen som må regnes å ha dokumentasjonsverdi, og således regnes
som arkivverdig. Norsk Arkivråd mener derfor at prøveprosjektet i tillegg til å sikre
ivaretakelsen av domstolens ”tradisjonelle” saksdokumenter, også må gjennomføre en
vurdering av om informasjonen som skapes i portalløsningen faktisk vil omfattes av
arkiveringsplikten til offentlige organer (jf. arkivforkriften § 2-6). Eksempel på det er
dokumentasjon av notoriteten i selve saksbehandlingen eller systemadministrasjon, og
dokumentlister etc. Hvis dette i så fall er tilfelle vil det være viktig at portalløsningen knyttes
til en elektronisk arkivløsning etter godkjent NOARK-standard, for å sikre domstolenes
arkivers integritet og autentisitet.
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Norsk Arkivråd uttrykker også en viss bekymring i forhold til informasjonssikkerheten, da det
kan se ut som om løsningen legger opp til at eksterne brukere skal ha tilgang til dokumentene
direkte i det interne saksbehandlingssystemet (arkivet), jf. § 6:
”Arkivførte dokumenter knyttet til saken gjøres tilgjengelig via portalen for brukere som har
en rolle i saken, eksempelvis prosessfullmektig. De arkivførte dokumentene gjøres
tilgjengelige fra domstolenes saksbehandlingssystem og lagres ikke i portalen”.
Norsk Arkivråd ønsker dere lykke til med det videre arbeidet.
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