FOKUSTEMA TIL DISKUSJON

Medlemsmøte i Region Vest
Bergen 7.juni
Stavanger 14.juni

Journalføringsplikt utgår
2.2 For det fjerde er lovutkastet utformet uten krav til journalføring. Dagens
journalføringspraksis har bidratt til dårligere arkiver, og journalføringen har etter
utvalgets syn utspilt sin rolle som instrument for å sikre pålitelig og ekte
dokumentasjon. Digital kommunikasjon og digitale arbeidsprosesser åpner for at
åpenhet og etterprøvbarhet kan ivaretas med andre og mindre arbeidskrevende
metoder. Utvalget foreslår at bestemmelsene om journalføring inntil videre heller
hjemles i offentleglova.

Vi diskuterer:
 Hva skal journalføringsprinsippet erstattes med?
 Journalføring vs. dokumentasjonsplikt? (Skal vi kutte journalføring før vi vet
hva vi skal erstatte den med?)
 Hva skjer med innsynsbehandling når vi ta bort journalføringsprinsippet?
 Påstand: Noe av problemet er Noark!
 Påstand: Vi mister jobben!?

 Påstand: Kompetansen vår er utdatert!?
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Dokumentasjonsstrategi
§ 6 Dokumentasjonsstrategi
(1) Virksomheter skal regelmessig ajourføre en dokumentasjonsstrategi som:

a) gjør rede for dokumentasjonsplikter som gjelder for virksomheten, og for
hvilken dokumentasjon som er særlig viktig for virksomheten
b) beskriver organiseringen av arbeidet med å ivareta dokumentasjonspliktene
c) gjør rede for hvilke informasjonssystemer i virksomheten som skaper og tar
vare på dokumentasjon omfattet av denne loven
d) gjør rede for virksomhetens bruk av kommunikasjonskanaler, herunder sosiale
medier
e) gjør rede for hvordan virksomheten sørger for langtidsbevaring, minimering og
sletting av dokumentasjon og arkiver
f) refererer til virksomhetens styringsdokumenter for informasjonssikkerhet,
personvern, anskaffelser mv. og
g) gir en vurdering av virksomhetens etterlevelse av denne loven.
(2) Øverste organ i virksomheter omfattet av § 2 første ledd bokstav a til c skal
vedta dokumentasjonsstrategien minst én gang hvert fjerde år.
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Dokumentasjonsstrategi forts.
Vi diskuterer:
 Er dette det samme som arkivplan?
 (Strategi omfatter kanskje noen prioriteringer, prosesser
etc. i tillegg til opplisting av hva som finnes hvor?)

 Er det realistisk at ledelsen, IKT og arkiv
samarbeider om å få til en slik strategi?
 Hvem har redskaper og ressurser til å få det til?
 Påstand: Vi trenger ingen plan når arkivplanen
utgår! Vi trenger ikke å slette noe som ligger i
arkivet – er det arkivert, så er det for alltid!
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Slutt på avlevering av papirarkiv
$ 29 Mediekonvertering:
 (1) Lagringsmedier og -formater skal være holdbare og muliggjøre bruk av
dokumentasjonen.
 (2) Arkiver fra 1950 eller tidligere skal bevares på sitt opprinnelige medium.
 (3) Arkiver fra 1951 eller senere på ikke-digitale lagringsmedier kan
konverteres til digitale lagringsmedier og det ikke-digitale mediet destrueres.
Dette gjelder ikke dersom dokumentasjonen blir mindre tilgjengelig eller
originalen har særskilt historisk verdi. Ved sletting av ikke-digital
dokumentasjon skal det tas vare på en prøve.
 (4) Kongen kan gi regler om langtidsbevaring av digital dokumentasjon for å
unngå informasjonstap, om konvertering av dokumentasjon på ikkedigitale
lagringsmedier og om bevaring av prøve av ikke-digital dokumentasjon.
Vi diskuterer:
 Forslaget i NOU er digitalisering av alt etter 1950, mens Arkivverket foreslå
2015.
 Hvem tar kostnadene?

- Angår dette deg?

 Påstand: all dokumentasjon kan lagres i skyen nå!?
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 Påstand: Dette må dere bare skanne innimellom, det går fint. Diskuter!

Hvilket departement skal ny lov
underlegges- KUD, JD eller KMD?
 Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og
forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett,
medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

 Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet,
kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten,
samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.
 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvar for
bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kart- og geodatapolitikken,
kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk
kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, politikken
overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg
bygg- og eigedomsforvaltning.
Vi diskuterer:
 Påstand: det er vel det samme hvilket departement som bestemmer?
 NA har jobbet lenge for at ansvaret for arkivverket skal overføres fra
Kulturdepartementet til Kommunal – og moderniseringsdepartementet.
 Hvilken rolle skal arkivverket / Nasjonalarkivet ha, og hvordan påvirkes denne
av hvilket departement som bestemmer?
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