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Høring - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av
pasient- og journalopplysninger
Vi viser til Arkivverkets brev 03.12.2018 med vedlegg.
Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader:
I Riksarkivarens forskrift § 7-23 første ledd første og andre punktum heter det at
bestemmelsene «i dette kapittelet» angir minimumskrav for hvilke sakstyper som skal
bevares for ettertiden. De påfølgende §§ 7-24 til 7-33 hviler på denne bestemmelsen, og
disse paragrafene inneholder i all hovedsak bare lister over de sakstypene som skal
bevares. Dette skaper et uheldig og uklart regelverk, og det skaper inntrykk av at de
fleste bestemmelsene i §§ 7-24 til 7-33 ikke gir noen selvstendig mening. Alle disse
paragrafene bør derfor endres og få en innledende tekst som gjør at de inneholder
selvstendige regler. For eksempel kan det i § 7-29 hete «Innenfor helse og omsorg skal
følgende sakstyper bevares for ettertiden og ikke gjøres til gjenstand for kassasjon:», og
så kommer listen over sakstypene.
Det bør ikke brukes underoverskrifter i forskriftsparagrafer. Dersom det er behov for
et ytterligere oppdeling av saksområdene enn det som føler av den gjeldende
paragrafinndelingen, bør kapittelet heller deles opp i flere paragrafer. Under flere av
disse underoverskriftene er det dessuten få punkter, og disse kan slås sammen. Se for
eksempel § 7-29 nr. 3 og § 7-32 nr. 6 og 7.
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I forslaget til endringer i § 7-29 er det satt inn merknader til andre til sjuende ledd. Ut
fra forslaget vil disse merknadene vedtas som en del av paragrafen. Forskrifter skal
ikke inneholde denne typen merknader, og merknadene bør derfor tas ut av
forskriftsforslaget.
I utkastet til endringsforskrift må paragraftegnet, paragrafnummeret og overskriften til
paragrafen settes inn etter «§ 7-29 skal lyde:». Paragrafen vil ellers bli vedtatt uten
overskrift.
I del II i forskriften skal det hete «Forskriften trer i kraft…», ikke at «[e]ndringen» gjør
det.
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