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Helhetsvurdering: Her skjer det mye!

Mange av drøftingene er gode og 

poengterte – stor vilje til å modernisere

Lovutkastet er for det meste bra

Noen sider ved det kan ha vanskelig

oversiktlige konsekvenser

+ et par ting jeg bare er godt, gammeldags uenig i



Største bekymring – at diskusjonene uteblir

Foto: © Stortingsarkivet. O.A. Wergelands maleri «Eidsvold 1814»

Det har blitt litt stille…

Kanskje et problem her at 

utredningen har interessenter

som ikke er så godt synlige

for fagdepartementet



Et enstemmig forslag
Mens problemer som kanskje

kunne ha vært diskutert dypere

er omtalt som forskningsbehov



Eller: Endre fra «tidlig binding» til «sen binding» av dokumentasjonen

Radikalt forslag? To svar: 

Nei, det er en utvikling som har pågått 

lenge på en rekke områder,

– skaper sjelden problemer

Ja, for en siste rest av svakt strukturert 

saksbehandling er det vanskelig å «tenke 

bort» registrering av ekspedisjoner som 

mønster for å håndtere dokumentasjon

En reise fra Preussen

til (f.eks.) USA:

Arkivplikt uten 

journalføringsplikt



Utredningen – og lovutkastet – sier mye om 
dokumentasjonsplikter

Verdt å se nærmere på

denne rekka i skjemaet:

Fra Theodore Schellenberg, «Modern Archives», 1956



Arkivinstitusjoner mer synlig i regelverket enn tidligere

Mangfold av institusjoner

Tydeliggjorte oppgaver og ansvar

Mer etterprøvbart hvordan og hvor godt

dokumentasjonen blir bevart for ettertiden



Dokumentasjonsstrategi

§ 6
Kapittel 9

Black Metal-bandet «Svarttjern»

S. Bollman (own work) [cc by-sa 4.0]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svarttjern_Party.San_Metal_Open_Air_2016_01.jpg 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en


<De greiene jeg altså bare er uenig i…>

• Datatilsynet som godkjenningsinstans for ikke-offentlige 

depoters behandling av personopplysninger

• Utkastet refererer til personvernforordningen art. 36

• En slags gjeninnføring av konsesjonsplikt, for behandling som 

i mange tilfeller medfører lav risiko

• Plikt for departementene til å publisere oversikt over sine 

dokumentasjonsplikter

• Disse pliktene er ikke «objektive størrelser», i stor grad kontekstavhengig



Wanted:

Høstingshjemmel  

Litt à la Nasjonalbibliotekets

hjemmel til å høste .no -domenet,

etter pliktavleveringsloven §§ 4 a - 4 c

Foto: Øyvind Nordahl Næss, VG

«Sykkelberget» fra Storskog, 2015



Forvaltningslov-
utvalget

Arkivlov-

utvalget

Samordning pålagt i 

arkivlovutvalgets mandat…

Dokumentasjon av automatiserte beslutninger

Opphør av taushetsplikt vs. varighet av personopplysningsvern

Avskaffe journalføringsplikten + flytte rett til partsinnsyn til offentlighetsloven

«Digitaliseringstilsynet»?

Dokumentasjonsplikter – direkte vs. indirekte krav til dokumentasjonen

Hvor samsnakket har de to utvalgene vært?


