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Forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29

Stavanger byarkiv har følgende tilbakemeldinger til forslag til endringsforskrift av forskrift
19. desember 2017 nr. 2286 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om
behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) § 7-29:
Anbefalt funksjonskonsept
Stavanger byarkiv slutter seg til Riksarkivarens anbefaling om bevaring
etter funksjonskonseptet (K5), da dette konseptet i størst grad sikrer rettssikkerhet og
framtidig forskning.
Vedrørende utsatt kassasjon
I Pasient- og journalopplysninger fra kommunale og fylkeskommunale helse- og
omsorgstjenester – Samfunnsøkonomisk analyse s. 14 forutsettes det at alle
pasientopplysninger skal bevares i 10 år etter pasientens død på grunn av
rettighetshensyn. Selv om utvalget av dokumentasjon som skal langtidsbevares i stor
grad vil gi tilstrekkelig rettsgrunnlag i tvister, kan det tenkes at dokumentasjon som skal
kasseres etter 10 år kan ha rettslig betydning for dennes etterkommere eller andre
parter. Rettslig behandling av tvister kan vare i mange år. Stavanger byarkiv
anser derfor 10 års utsatt kassasjon til å være for kort til å tilstrekkelig ivareta
rettighetshensyn.
Økonomiske konsekvenser
Når det gjelder administrative og økonomiske konsekvenser, er anslagene for å ta uttrekk
fra elektroniske systemer godt beskrevet og virker realistiske. Kr. 200 000 er
den samme summen Stavanger byarkiv estimerer for uttrekk og bearbeiding. Uttrekkene
må midlertid tilgjengeliggjøres, og det må lages godkjente arkivpakker. Vi antar at dette
vil bestå av to ulike løsninger, da det ikke finnes tekniske løsninger på markedet som både
ivaretar arkivering av depotpakker i eDepot og behandling av innsyn. Kostnadene for å
tilgjengeliggjøre uttrekkene må også omfatte bevaringskostnader i form av innkjøp av
servere, vedlikeholdsavtaler, sikring, forvaltning, innsynsbehandling m.m.
Ordlyd i den nye forskriftsteksten
Stavanger byarkiv anser ordlyden i den nye forskriftsteksten som klar og oversiktlig når det
gjelder avgrensningene av funksjonene.
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Pedagogiske hensyn taler for konsekvent ordlyd i forskriftsteksten, og vi gjør oppmerksom
på at formuleringen «årsmelding, årsrapport […]» endres i § 7-29 bokstav f til
«tjenestestedenes årlige rapportering» i det nye forslaget. I nytt punkt § 7-29 (5) bokstav
c brukes imidlertid begrepet «tjenestestedenes årsplaner, årsmeldinger […]». Det ville vært
mest konsekvent å bruke formuleringen «tjenestestedenes årlige rapportering, årsplaner
[…] i nytt punkt § 7-29 (5) bokstav c.
Utelatte dokumentasjonstyper
Stavanger byarkiv anbefaler at bevaring av opplysninger om vaksiner som er meldt til
Nasjonalt vaksinasjonsregister videreføres i § 7-29 (2) bokstav h, da dette kan ha stor
forskningsmessig verdi i et folkehelseperspektiv.
Kostnader og systemer tilknyttet innsynskrav
Så fremt det er laget en innsynsløsning og materialet det skal innsyn i er ordnet elektronisk
og fulltekstindeksert, vil arbeidet med å behandle innsynskrav være relativt
ukomplisert. Det vil dermed ikke påløpe kostnader tilknyttet skanning av dokumenter, og
saksbehandler kan sladde dokumenter med elektroniske verktøy og sende dem via SvarUt.
Originaldokumentet og offentlig versjon av dokumentet kan videre gjenbrukes ved
etterfølgende innsynsbegjæringer. Vi understreker viktigheten av at det utvikles et system
som kan behandle innsyn elektronisk og sende dokumenter via SvarUt, både dokumenter
som er bortsatt/deponert og dokumenter som er i aktiv administrativ bruk i et organ.
Løsningen bør benytte seg av felleskomponenter som FIKS, eller sende innsyn og svar
via Norsk Helsenett til privatpersoner.
Sikringstiltak og merkostnader ved sensitive pasient - og journalopplysninger
Stavanger byarkiv anbefaler at det bygges sikringstiltak inn i eDepot i form av sikrede
soner, kryptering, tilgangsstyring, loggføring, o.l. Den enkelte kommune må selv bygge en
sikker infrastruktur og løsning for å tilgjengeliggjøre materiale de antar vil bli ofte
etterspurt.
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