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Kvittering på innsendt høyringssvar på Høyring -
Forslag til ny arkivlov

Kristne Friskolers Forbund (KFF) er interesseorganisasjon for 83 frittstående
grunnskoler, 36 frittstående videregående skoler og 20 skoler godkjent etter
friskoleloven kapittel 6A. Vi uttaler oss her på vegne av disse skolene.

Vi har følgende kommentar/innspill til paragrafene:

Ang § 1 Formål

Formålet nevner kun arkiv i offentlig virksomhet og verneverdige private
arkiv. § 2 om virkeområdet inkluderer private virksomheter som har
aktiviteter som er underlagt forvaltningsloven. Det vil være mer ryddig om
formålet med loven også berørte denne typen privat virksomhet.

Forslag til endret lovtekst uthevd og i kursiv:

Formålet med denne lova er å leggje til rette for ei forsvarleg offentleg
forvaltning ved at verksemda til offentlege organ og privat verksemd der
forvaltningslova gjeld, blir dokumentert gjennom arkiv, og at ….

Ang § 2 Verkeområde for føresegner for offentlege organ

KFF støtter forslaget. Det er rimelig at friskoler og eventuelt andre private
rettssubjekter ikke er underlagt arkivlovens bestemmelser på områder som
f.eks ansettelser, forretningsdrift og læreplanarbeid.

KFF anbefaler at en eventuell proposisjon om endring av arkivloven gir en
nærmere beskrivelse av hva som i en privat virksomhet anses å være
utstedelse av forskrift. Friskoler fastsetter både inntaksregler, ordensregler
og annet reglement, og kanskje handler det om at de «utferdar forskrift».

Vi oppfatter at styrer for private fagskoler og høyskoler fastsetter forskrift,
ref. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 16, fjerde ledd, og lov om
universiteter og høyskoler, blant annet bestemmelser i kap. 3. Det er ikke



tilsvarende bestemmelser i aktuelle lovbestemmelser for frittstående skoler i
friskoleloven og skoler godkjent etter opplæringsloven § 2-12 om at disse
fastsetter forskrift.

§ 4 Arkivplikt for offentlege organ

KFF støtter forslaget, ikke minst at loven uttrykker hva som skal arkiveres og
at en forskrift hjemlet i loven skal si hva som er tilstrekkelig å arkivere i
stedet for bare å peke ut hva som ikke skal arkiveres.

Det er viktig at de forskrifter som utarbeides på grunnlag av fjerde avsnitt i
paragrafen, blir utformet slik at det lar seg gjøre for private virksomheter å
utvikle arkiv som på noen områder er underlagt arkivloven, men ikke på alle
områder. Journalføring vil være et område hvor det må kunne gås opp en
grense mellom den del av virksomheten som er underlagt arkivloven og
andre deler som ikke er underlagt loven.

§ 8 Kassasjon av arkiv

KFF støtter forslaget.

§ 9 Arkiv som skal takast vare på for ettertida

KFF støtter forslaget. Friskoler og andre private skolevirksomheter arkiverer
mye «rettsleg eller viktig forvaltningsrelatert dokumentasjon».

For friskoler oppstår det imidlertid et problem her. Det å ta vare på og gjøre
tilgjengelig arkivmateriale for ettertiden, er en samfunnsoppgave og kan ikke
anses som friskoledrift. Friskoler har ikke inntekter som kan anvendes til
samfunnsnyttig arbeid siden friskolelovens krav er at statstilskudd og
skolepenger skal komme eleven til gode. Arkivering av samfunnsnyttig
materiale over lang tid bør anses som et samfunnsansvar og dermed en
offentlig oppgave.

Vi oppfordrer til at det tenkes gjennom hvor lenge en privat virksomhet,
f.eks. en friskole, som utfører aktiviteter regulert av forvaltningsloven, skal
selv oppbevare arkivmateriale om elever og når det offentlige (kommunen
eller fylkeskommunen) skal overta arkiveringen. Bestemmelser om dette kan
uttrykkes enten i lovteksten eller i tilhørende forskrifter.

I den forbindelse bør det også klargjøres hva som skal skje med
bevaringsverdig arkivmateriale når en friskole eller et annet privat
rettssubjekt underlagt arkivloven, legges ned.

§ 10 Avlevering av arkiv til langtidsbevaring

Vi viser til vår kommentar til § 9. Det bør klargjøres enten i lov eller forskrift
hvilke krav som gjelder privat virksomhet som utfører aktiviteter regulert av
forvaltningsloven, f.eks friskoler. Klargjøringen bør omfatte hva som skal skje
med arkivet når det private rettssubjektet avvikles.

KAPITTEL 3 PRIVATE ARKIV



KFF vil anbefale at det i en eventuell proposisjon med nytt lovforslag blir
gjort rede for at private virksomheter, f.eks. friskoler, kan ha aktiviteter som
gjør at deler av virksomheten faller inn under kapittel 2 i loven («ARKIVA TIL
OFFENTLEGE ORGAN»). Dette er ikke til hinder for at øvrige deler av
virksomhetens arkiv kan ha et innhold som faller innenfor begrepet
«verneverdig privatarkiv». For eksempel er de eldste friskolene tilhørende
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) eldre enn selve
kirkesamfunnet som ble stiftet i 1872.

Alle svar må gjennom ei manuell godkjenning før dei kan visast på
regjeringa.no.


