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INNLEGG - BUDSJETTHØRING I STORTINGETS KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITÉ,  
20. OKTOBER 2016 

 
På vegne av Norsk Arkivråd vil jeg takke for muligheten til å komme hit i dag og presentere 
våre synspunkter på forslaget til budsjett for 2017. 
 
Mitt navn er Anja Jergel Vestvold, og jeg er nestleder i styret. Ved siden av meg har jeg 
styremedlem Ingvild Korsnes Daasvand. 
 
Norsk Arkivråd er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som 
arbeider med eller er interessert i dokumentforvaltning og arkiv. Organisasjonen har ca. 
1200 medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra både 
offentlig og privat sektor.  
 
Arkiv og dokumentasjonsforvaltning skal støtte effektive arbeidsprosesser, drift av 
virksomheten og være et verktøy for å gjennomføre virksomhetsprosessene og ivareta 
forvaltningens oppgaver. Tilgjengelige og gode arkiv er en forutsetning for rettssikkerheten 
for enkeltmennesker og demokratiet.  Det er et sentralt verktøy for en åpen forvaltning og 
gir et helhetlig historisk bilde av Norge som samfunn. 
 
Først vil vi rose at videreutvikling av offentlig elektronisk postjournal, OEP og 
eInnsynsløsningen er med i budsjettforslaget.  
 
OEP har i mange år vært en foregangsløsning som viser hva vi kan få til ved felles løft med 
brukerne i fokus. OEP er allerede kjent utover våre landegrenser som en god løsning som 
ivaretar demokratiske rettigheter på en hensiktsmessig måte. 
 
Samtidig er det mange hensyn å ta i utviklingen av tjenesten. En økt publisering av link til 
hele dokumenter på OEP krever mer ressurser i forkant av publiseringen fordi vi må 
minimere risiko for å spre sensitive opplysninger blant annet for å avdekke svikt i rutiner 
eller feilvurderinger. Oxford Researchs evaluering av offentleglova som ble lagt fram i januar 
i år viser at kvalitetssikring av registreringer og vurdering av offentlighet allerede tar store 
ressurser hos dokumentsentrene i alle nivå av forvaltningen.  
 
En ny OEP vil utfordre teknologien hos forvaltningen som skal levere innholdet blant annet 
ved problemstillinger rundt tilgang over tid og samhandling med lokale system.  
 
Så langt er Norsk Arkivråd ikke involvert i arbeidet, og vil derfor benytte anledningen til å 
gjøre dere oppmerksomme på risikoen som ligger i dette. Det er viktig og riktig å tenke nytt, 
men samtidig må vi sikre at behovet for ny innsynsløsning ikke går på bekostning av den 
enkeltes rett til å være trygg på at opplysninger behandles på en sikker måte. 
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Å ivareta virksomhetenes behov for effektivt å dokumentere sine prosesser og gjenbruke 
dokumentasjon til sine beslutninger og leveranser krever mer enn en kulturhistorisk 
tilnærming. Vi savner fremdeles en koordinert og helhetlig satsing på gode digitale 
arkivløsninger for offentlig forvaltning. Vi mener det fortsatt er gode argumenter for å dele 
ansvaret for arkivfeltet. Den delen som omhandler digital dokumentasjon som en del av 
virksomhetsprosessene, bør plasseres et annet sted enn i Kulturdepartementet.  
 
Vi inviterer gjerne til en debatt om hvor ansvaret for livsløpet til samfunnskritisk informasjon 
best ivaretas, men ser at Kommunal- og moderniseringsdepartementet nok har en mer 
innovativ holdning til dokumentasjon som en del av virksomhetsprosessene, digitalisering og 
felles nasjonale komponenter enn det Kulturdepartementet har.  
 
Vi ønsker oss en forankring av vårt område som er nært knyttet til digitalisering og utvikling 
av offentlig forvaltning. Vi ønsker at arkivverket har kompetanse til å bidra med løsninger 
som støtter sikker og effektiv arkivering av digital dokumentasjon i nært samarbeid med 
virksomhetene og innbyggernes behov. Og vi ønsker et lovverk som ivaretar nåtida og 
framtidas behov og utfordringer! 
 
Takk for oppmerksomheten! 

 


