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Invitasjon til prosjektdeltakelse - revisjon av regelverk for
bevaring og kassasjon
Det generelle regelverket for bevaring og kassasjon for offentlig sektor, gitt i
forskrift av 01.12.1999 nr. 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige
bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift)
kapitlene III, IV og V, er utdaterte. Undersøkelsen som er gjennomført av
Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon påpeker at kassasjonsbestemmelsene for
kommuner og fylkeskommuner har vært utdaterte i flere år, og at de utdaterte
bestemmelsene kan føre til arkivtap. De utdaterte reglene har medført at det er
vanskelig for kommunene, fylkeskommunene og de statlige organene å vite hvilket
arkivmateriale som skal tas vare på for ettertiden.
Formålet med bevaring av offentlige arkiver er å sørge for at arkiver som har
betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller
viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, blir bevart og gjort tilgjengelig for
ettertiden. Arbeidet med bevaring og kassasjon er et svært viktig område innen
arkivfaget, ved at man her bidrar til å sørge for at rettighetsdokumentasjon,
samfunnsdokumentasjon, forskningsmateriale og kulturarvmateriale blir bevart for
framtiden.
Riksarkivaren er i ferd med å etablere et prosjekt som skal oppdatere
bestemmelsene om bevaring og kassasjon for kommuner, fylkeskommuner og
statlige organ. Riksarkivaren ønsker deltakelse fra de ulike forvaltningsnivåene i
dette prosjektet, og vil med dette be om forslag til egnede prosjektdeltakere.
Riksarkivaren ser for seg en prosjektorganisering med to prosjektgrupper
(arbeidsgrupper); en gruppe for statlig sektor og en gruppe for kommuner og
Postadresse:
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Kontoradresse:
Folke Bernadottes vei 21

Organisasjonsnr.
961 181 399

Telefon : 22 02 26 00
Telefaks: 22 23 74 89
www.arkivverket.no/riksarkivet
riksarkivet@arkivverket.no

2

fylkeskommuner. Størrelsen på gruppene vil antageligvis ligge på 6-8 personer per
gruppe. I tillegg til prosjektgruppene ser vi for oss en eller flere referansegrupper.
Både prosjektgruppene og referansegruppen(e) vil settes sammen av representanter
fra Riksarkivet, statsarkivene og kommunal/statlig sektor.
Riksarkivaren vil dekke reisekostnader i forbindelse med prosjektmøter m.m.
Riksarkivaren tar sikte på å avholde det første prosjektmøtet medio november 2010
og har som siktemål å ferdigstille reglene i løpet av 2011, med en høringsversjon
som tentativt skal foreligge innen utgangen av 1. kvartal 2011.
Dersom noen i tillegg ønsker å spille inn andre forslag vedrørende prosjektet som
sådan eller om bevaring og kassasjon generelt, imøteser Riksarkivaren dette.
Forslag, innspill og spørsmål sendes til fungerende underdirektør Lars-Jørgen
Sandberg (e-post: lars.sandberg@arkivverket.no , telefon 22 02 28 22) innen
1.november 2010.
Vi ber om at mottaker av dette brevet orienterer eventuelle underliggende organer
og eierkommuner.
Mer informasjon om bevaring og kassasjon finner man på våre nettsider:
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Bevaring-og-kassasjon
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