Nordisk møte

Orientering 3
NOU om ny arkivlov i Norge

Hovedpunkter i utredningen
Utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver
Utvidet virkeområde
Krav til ledelsesforankret strategi
Skarpere beskrivelser av hva virksomhetene skal dokumentere
Evaluering av NOARK-standarden – Forslag om å se på Innebygget arkiv
Tilpasset personvernforordningen og forsøker å gi praktiske løsninger
Viderefører ikke kravet om journal
Sikring av private arkiver

Formål
Lovutkastet § 1 Lovens formål
(1) Formålet med denne loven er å sikre dokumentasjon om samfunnet som skal kunne brukes til å
forstå samtid og fortid, og til å bevare og videreutvikle Norge som rettsstat og demokrati.
(2) Loven skal særlig legge til rette for å
a)fremme offentlighet og demokratisk deltakelse
b)drive forsvarlig offentlig virksomhet
c)fastsette, fremme og forsvare rettigheter og andre rettskrav
d)utvikle kunnskap om kulturarven, kulturelt mangfold og grunnleggende samfunnsforhold
e)legge til rette for vitenskapelig forskning og annen granskning
f)ivareta enkeltpersoners og gruppers behov for å kjenne egen historie og kultur.

Dokumentasjonsstrategi
Ny bestemmelse i lovutkastet § 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.

Plikt til å skape og bevare dokumentasjon
Operasjonalisering av hva som er "arkivverdig". Dekker bl.a.
1)

Dokumentasjon i felles systemer, § 7

2)

Virksomhetens kommunikasjon, § 8

3)

Informasjonssystemer, databaser, registre, § 9

4)

Særlig dokumentasjonsplikt ved automatisert
rettsanvendelse, § 10

5)

Dokumentasjon av avgjørelser, § 11

Forholdet til offentleglova
Dagens sammenkobling – arkivforskriften § 9 Journalføring og offentleglova § 3
Hovudregel
Journalføring lite treffende betegnelse på hvordan en skal ha oversikt over
dokumentasjonen
Mer realistisk: Ulike søk
Behov for teknisk sammensying
Lovutkastet legger stor vekt på tilgjengeliggjøring av dokumentasjon
Lovutkastet § 40 – egen regel klagerett for massemedia ved tilsidesettelse av
dokumentasjonspliktene og plikten til å ivareta dem fortløpende
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