
Mandat for bevaringsutvalg for vurdering av digitalt skapt dokumentasjon (arkiver) 
Privat og offentlig sektor samhandler og bruker teknologi på nye måter. Det skapes store mengder 

data, informasjon og dokumentasjon. Regjeringens digitaliseringsstrategi forutsetter datadeling og 

fellesløsninger. I en digital tid har Arkivverket behov for å revidere sin bevaringspolitikk for å sikre at 

dokumentasjon blir bevart for ettertida i tråd med arkivlovens formålsparagraf.  

Utvalget skal foreslå en overordnet tilnærming som Arkivverket kan bruke i årene fremover til å velge 

ut hvilken dokumentasjon som skal bevares fra offentlig og privat sektor. Bevaringen skal skje i 

offentlig arkivdepot. 

 

Ved å velge ut samfunnsområder eller kriterier for slike, vil man i neste omgang kunne knytte til seg 

de virksomheter og arkiver som til enhver tid dekker de utvalgte samfunnsområdene best og på 

denne måten sikre helhetlig samfunnsdokumentasjon. Den overordnede tilnærmingen som utvalget 

presenterer, vil danne utgangspunkt for utvikling av Arkivverkets bevaringspolitikk og arbeid med 

bevaringskriterier og metodikk. 
 

A. Hvilken samfunnsdokumentasjon i privat og offentlig sektor mener utvalget er det 

viktigst å bevare for all tid?   

Dersom Arkivverkets bestemmelser om bevaring for all tid hadde dekket alle private, 

statlige og kommunale virksomheter, og omfanget av bevaring måtte begrenses, 

hvilke prioriterte sektorer, registre, systemer eller lignende mener utvalget det er 

viktigst å bevare fra?  

 

Med personopplysningsloven ble begrepet «arkivformål i allmennhetens interesse» 

innført. Utvalget bes drøfte begrepet. 

 

B. Hensiktsmessige kriterier for bevarings- og kassasjonsvurdering 

Hensikten med å ha kriterier for bevarings- og kassasjonsvurdering er forutsigbarhet 

for forvaltningen og befolkningen, rettsikkerhet og transparens. Arkivverket har 

erfart at det forrige bevaringsutvalgets metodikk for bevaring hadde mye for seg. De 

fastsatte kriteriene var nyttige, men vanskelige å bruke i det praktiske arbeidet. 

Utvalget skal vurdere nytte og utforming av formelle kriterier. Utvalget kan eventuelt 

skissere andre formaliserte og regelstyrte måter for å fastsette hvilken 

dokumentasjon som skal bevares for all tid? 

 
C. Framgangsmåte og metodikk for bevaringsvurdering 

I dag foretas bevaringsvurdering av oppgaver, av konkrete systemer eller forskrift 

som regulerer samme saksområde for flere virksomheter. Utvalget skal vurdere 

hensiktsmessigheten av disse framgangsmåtene. Alternativene er ikke nødvendigvis 

gjensidig utelukkende, men kan være komplementære. Utvalget bes vurdere og 

foreslå om det kan tenkes mer smidige tilnærminger til bevaring, enn de vi har i dag. 

 
D. Er tilnærming til bevaringsverdige arkiv bærekraftig?  

Selv om digital arkivbevaring krever liten fysisk plass på stadig mindre 

lagringsenheter, er digital lagring avhengig av teknologisk utstyr og betydelige 



mengder strøm. Det hevdes fra flere hold at en digital verden tillater at vi bevarer 

mye mer enn det analoge arkiver gir mulighet for. Utvalget bes vurdere om det er 

bærekraftig med en strategi som innebærer vesentlig mer omfattende bevaring av 

digital dokumentasjon. Vurder hva det vil medføre av arkivfaglige og andre 

utfordringer.  


