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Utlendingsdirektoratets kommentarer til høring om 
ny arkivlov 

 

Vi viser til høring fra Kulturdepartementet den 5. oktober 2021 om forslag til ny 
arkivlov, med høringsfrist den 14. januar 2022. 

Høringsnotatet viser til Arkivlovutvalgets utredning og forslag til ny arkivlov i NOU 
2019:9 Fra Kalveskinn til Datasjø som var på høring i 2019, og at utredningen 
utgjør en sentral del av grunnlaget for den nye høringen. 

Samtidig har selve lovutkastet blitt gjenstand for en del endringer sammenlignet 
med det som ble lagt frem i 2019. Det nye lovforslaget fastsetter grunnleggende 
arkivfaglige prinsipper og gir et overordnet rammeverk for kravene som følger av 
arkivloven i en digitalisert verden. Detaljene for hvordan kravene skal sikres er i 
mye større grad overlatt til forskriftsregulering enn i forslaget fra 2019.  

For å ivareta det stadige behovet for endringer som vil følge av utviklingen av 
digitale løsninger, ser vi det som hensiktsmessig at forskriftene til loven blir en 
sentral del av reguleringen på arkivfeltet. 

Ved høringen i 2019 støttet vi behovet for en ny arkivlov og at den må tilpasses 
digitalisering av samfunnet. Måten å kommunisere og utveksle informasjon på er i 
dag vesentlig endret sammenlignet med situasjonen da dagens lov ble utredet på 
1980-tallet og senere trådte i kraft i 1999. Vi vil også se store forandringer 
fremover. 

Vi påpekte i 2019 at forslagene til lovutkastet ville være krevende for oss å 
gjennomføre både teknisk og økonomisk. For å kunne møte kravene, foreslo vi 
blant annet følgende: “Vi foreslår at departementet vurderer en nasjonal 
strategiplan for utvikling av IKT-systemer for offentlig forvaltning som ivaretar 
kravene i lovutkastet, da det vil være ressursbesparende for samfunnet og i tillegg 
gi helhetlige løsninger som legger til rette for informasjonsutveksling.”  

Vi ber vi departementet se hen til våre innspill i 2019 om å legge til rette for 
nasjonale helhetlige løsninger i den grad det er praktisk mulig, slik at arkivlovens 
krav til informasjonsutveksling og forvaltning av dokumentasjon etterleves på best 
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mulig måte. Vi ser det som en viktig forutsetning på grunn av et økende behov for 
samhandling på tvers av offentlige organer. 

I forbindelse med forskriftsarbeidet som skal regulere nærmere hva som ligger i 
kravene som følger av loven, imøteser vi å bli involvert slik at vi kan gi innspill som 
kan legge til rette for pragmatiske løsninger som tar hensyn til våre utfordringer 
samtidig som arkivlovens prinsipper ivaretas. 

Personvern er et sentralt tema under arkivloven. Vi er positive til uttalelsen i 
høringsnotatet 7.12 om et behov for en tydelig avgrensning mellom 
ansvarsområdet i arkivloven og personopplysningsloven, for å tydeliggjøre hvor 
langt arkivplikten strekker seg før personopplysningsloven og sletteplikt inntrer.  

 

Med hilsen 

 

Stephan Mo 
direktør for Styring og regelverk 
 Ina Knarvik Hørnes 
 seksjonssjef 
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