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Arkivloven
• formålet med arkivloven (§ 1) er å sikre arkiv som
o har betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi
o inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon

• ”dokument”: logisk avgrenset informasjonsmengde som
er lagret på et medium for senere lesing, høring,
fremføring eller overføring (§ 2)
• loven gjelder både for papir og elektronisk format
• loven er uavhengig av medium og teknologi
• dokumentbegrepet omfatter alle typer informasjon på alle
typer medier (§ 2)
• må ha hjemmel for å kassere (§ 9)
• gjelder både papirbasert og elektronisk basert
arkivmateriale
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§ 3-19 i arkivforskriften
• dreier seg om arkivavgrensing
• trykksaker, rundskriv og annet mangfoldiggjort og
allment tilgjengelig materiale skal skilles ut ved
arkivavgrensning
• unntak: det organet som har utferdiget slikt
materiale, skal arkivere ett eksemplar
• reglene bærer preg av å være utarbeidet med tanke
på papir
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Arkivhåndboken (Fonnes, 2009)
• kap. 8: arkivbegrensning og kassasjon
• det er viktig å bli kvitt arkivmateriale som ikke har
•
•
•
•

dokumentasjonsverdi for ettertiden
her kommer arkivbegrensning og kassasjon inn
Fonnes drøfter § 3-19 i arkivforskriften
allmenn tilgjengeliggjøring skjer blant annet via
nettsider
derfor: dersom et offentlig organ lager nettsider,
skal i utgangspunktet et eksemplar av nettsiden
arkiveres, dvs. en kopi
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Arkivhåndboken (Fonnes, 2009) forts.
• men: dersom nettsiden kun er en kopi av et

•
•
•

•
•

dokument som allerede er arkivert, må det være
rimelig å tolke det slik at et eksemplar allerede er
arkivert
hva med oppdatering av nettsider?
oppdatering skjer gjerne ofte, men ikke
nødvendigvis med store endringer fra gang til
gang
er vi forpliktet til å ta vare på de store mengdene
materiale som nødvendigvis blir skapt?
ja, ifølge regelverkets bokstav
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fordi enhver ny versjon av en nettside er et resultat

Arkivhåndboken (Fonnes, 2009) forts.
• men: det følger neppe av arkivlovens
formålsparagraf eller av regelverkets ånd forøvrig
av enhver oppdatering av nettsider skal bevares for
ettertiden
• det er tillatt å bruke skjønn i vurderingene av
hvilke versjoner av nettsider som har tilstrekkelig
dokumentasjonsverdi til å inngå i arkivet
• Fonnes peker på at spørsmålet bør avklares
nærmere i regelverket
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Arkivhåndboken (Fonnes, 2009) forts.
avklaring kan skje på flere måter:
o arkivforskriftens bestemmelser om arkivbegrensning
suppleres med bestemmelser som er relevante for
oppdatering av nettsider
o Riksarkivaren tar med oppdatering av nettsider i de felles
kassasjonsreglene som gis både for stat og kommune
o statlige organer tar oppdatering av nettsider med i sine
kassasjonsforslag som forelegges Riksarkivaren til
godkjenning
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www.pandemi.no
• Helsedirektoratets nettsted om pandemi
• dedikert side om pandemier
• Helsedirektoratet ba Riksarkivet gjøre en
•
•
•
•

bevaringsvurdering av nettstedet
vi viste til § 3-19 annet ledd i arkivforskriften
Riksarkivaren mente innholdet var bevaringsverdig
og ba Helsedirektoratet iverksette nødvendige
tiltak for å gjøre dette
kan være en komplisert og teknisk jobb
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Forespørsel fra Bergen Byarkiv
generell henvendelse om bevaring av kommunens
nettsider
vi viste også her til § 3-19 annet ledd i
arkivforskriften
vi viste til drøftingen i siste utgave av
Arkivhåndboken
offentlige organer skal bevare et eksemplar av sine
nettsider
viktig å bruke skjønn når det gjelder oppdateringer
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Avslutning
behov for revisjon og modernisering av regelverket
ikke bestemt når og hvordan dette skal skje
lite praksis på området
et offentlig organ må vurdere det som publiseres
på nettsidene på lik linje med annet materiale
viktig å utvise skjønn
hvilken informasjon ønsker vi å bevare?
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Avslutning forts.
• innhold vs komplette nettsider
• finnes det informasjon på nettsidene som ikke
finnes andre steder?
• skal aktiviteten på nettsiden bevares? – besøk,
nedlastinger, statistikk, skjemautfyllinger...
• er noe unikt for nettsiden?
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