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Saksbehandling i offentlig sektor

Hendelse Data Prosess Resultat (data)
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Dokumentasjon

Verdiskaping



Regulering av verdiskaping i offentlig sektor

Forvaltningsloven

• Taushetsplikt og habilitet

• Enkeltvedtak, dokumentasjon 

og likebehandling

• Klagerett

Arkivloven

• Krav om arkiv

• Kulturell og forskningsmessig verdi
• Rettslig eller viktig 

forvaltningsmessig dokumentasjon

• Fra skapelse til arkiv

Offentleglova
• Rett til innsyn i dokument i 

offentleg verksemd

• Sikrer en åpen, tillitsfull og 

transparent forvaltning

• Viderebruksdirektivet for offentlig

informasjon

Personopplysningsloven
• Opplysninger som direkte eller 

indirekte kan knyttes til fysisk 

person

• Behandlingsansvarlig, 

databehandler

• Krav til kvalitet, formål, lagringstid 





Digitalisering utfordrer reguleringen 

Individuelle tjenester:

Automatisert saksbehandling basert på 

data («robot»), sammensatte tjenester

Smarte tjenester:

Automatisk saksbehandling, uten bruker,

basert på analyse, AI eller maskinlæring

Sett strøm på papir:

Sende digitale brev

til alle.

Digital kommunikasjon:

Smart ruting, strukturerte data 

og forretningstjenester

I dag 1-10 år?

Disrupsjon



Føringer:

• Digital agenda

• Digitaliseringsrundskriv

• Felleskomponenter

• KS, Difi, Brreg, 

SKATE

Dagens rammevilkår krever endring

Lovendringer:

• Personvernforordningen

• Forvaltningslovutvalget

• Arkivlovutvalget

• Ny kommunelov

• Revisjon av offentleglova

Forenkling, fornying, forbedring:

• Innovasjon

• Tidstyver

• Tjenestedesign

• Smidig/lean

Forventninger:

• «Bruker i sentrum»

• «Kun en gang»

Økonomiske rammevilkår:

• ABE-reforma (0,7% årlig kutt)

• Gevinstrealisering

• Mer for mindre

Organisatoriske endringer:

• Kommune og regionreform





Redninga?



Mandatet er omfattende

En samlet
gjennomgang av 
arkivloven og
forskriften, forslag til
ny arkivlov og
eventuelt forslag til
endringer også
underliggende
forskrifter. 



Mandatet er omfattende – 12 punkter
a) Utvalget skal som grunnlag for lovarbeidet, beskrive de viktigste 

utfordringer og utviklingstrekk i og for arkivene. Utvalget skal 

gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen mellom Arkivverket, statlig 

forvaltning, kommunesektoren og kulturinstitusjoner i arbeidet med å

sikre samfunnets arkiv. 

b) Utvalget skal foreta en samlet gjennomgang av den eksisterende 

arkivloven. Utvalget skal vurdere alle bestemmelsene i loven og 

vurdere behov for fornying og endringer, herunder også endringer av 

lovens struktur. Utvalget skal vurdere på hvilket nivå regulering bør 

skje. Det vil si at utvalget skal vurdere om reguleringer bør hjemles i 

loven, forskriften eller Riksarkivarens forskrift. Utvalget skal gi forslag til 

endringer i arkivforskriftene dersom gjennomgangen av arkivloven 

tilsier det. 

c) Utvalget skal vurdere formålet med arkivloven og vurdere lovens 

virkeområde opp mot andre relevante regelverk.

d) Utvalget skal med utgangspunkt i de senere års vekst i produksjonen 

av digitale dokumenter vurdere dagens bevarings- og 

kassasjonsbestemmelser. 

e) Utvalget skal vurdere om arkivlovens bestemmelser om Riksarkivarens 

og Arkivverkets ansvar og oppgaver er tidsmessige eller bør presiseres 

slik at Arkivverkets ansvar blir tydeligere. En slik avklaring bør klart 

definere ansvaret for digital informasjonsforvaltning og –

saksbehandling i offentlige virksomheter og ansvaret for avlevering og 

bevaring av digitalt arkivmateriale for ettertiden. 

f) Utvalget skal vurdere og gi anbefalinger om endringer eller tillegg i 

arkivforskriften eller andre lover og forskrifter, som samlet vil ivareta 

behovet for fornying og tilpassing av regelverket til den digitale 

utviklingen innen informasjonsforvaltning og arkivdanning. I denne 

sammenheng skal NOARK-standarden vurderes som grunnlag for krav 

til digital arkivering og avlevering av digitale arkiver til Arkivverket og 

standardens påvirkning i arbeidet med digitalisering av offentlig 

forvaltning. 

g) Utvalget skal også vurdere og gi anbefalinger om regelfesting av 

offentlige virksomheters bruk av skytjenester for arkivpliktig materiale. 

Utvalgets arbeid skal harmonere med gjeldende arbeid/utredninger på

feltet. 

h) I mange tilfeller er selvstendige rettssubjekter som offentlige organer 

kan utøve en dominerende innflytelse over, underlagt 

offentlighetsloven. I enkelte tilfeller kan også rent private virksomheter 

være omfattet. Offentlighetsloven har således en mer omfattende 

definisjon av offentlig organ enn arkivloven. Offentlighetsloven ivaretar 

imidlertid ikke behovet for bevaring av dokumentasjonen ut over det 

tidsrommet virksomheten selv har behov for den. Utvalget bes derfor 

vurdere om arkivlovens definisjon av offentlig organ er hensiktsmessig 

avgrenset også ut fra dette utgangspunktet. Utvalget bør også vurdere 

om dagens regulering av journalføringsplikten er hensiktsmessig. Dette 

gjelder både innholdet i reguleringen og virkeområdet.

i) Grenseoppgangen til offentlig sektor og hvilke aktiviteter i selvstendige 

rettssubjekter som er arkivpliktige som følge av at de bærer preg av å

bidra til offentlige oppgaver, skal vurderes. 

j) Utvalgets forslag skal være slik at arkivloven kan fungere uavhengig av 

hvordan offentlig virksomhet er organisert. 

k) Utvalget bør primært ta sikte på å fremme et forslag til en ny arkivlov, 

men står likevel fritt til i stedet å foreslå endringer i den eksisterende 

loven dersom dette er mest hensiktsmessig. 

l) Utvalget skal lage en oversikt over de tekniske og materielle 

endringene som må gjennomføres i annet lovverk som følge av de 

endringene utvalget foreslår i arkivloven med forskrifter. 



Status og fokus

• Månedlige møter fra 
oppstarten i september 2017.

• Har vært igjennom en 
informasjonsinnhentings- og 
drøftingsfase.

• Utredninger utført og levert, 
både som oppdrag og av 
Arkivverket

• Godt i gang med NOU og 
utkast til lovtekst



Konsekvenser?



Tips

• Arkivverket har starta endringsreisa 
(som ein med fordel kan henge seg på)

• MAVOD/MODARK

• Tett samarbeid med KDRS

• Endringar i Noark

• Dokumentasjonsforvaltning (juridisk) vs arkiv (kultur 

og forskning)

• Tenk samarbeid rundt og utnytting av digital depot

• Fokuser på å gjera innhald tilgjengeleg

• Innan dei rammer regelverket set




