
Lover og regler for arkiv



Norske lover - hierarki

Grunnloven er den øverste loven vi har. Ingen andre 
lover kan være i strid med den. Retten til innsyn og en 
åpen forvaltning er grunnlovsfestet

Generelle lover er lover som gjelder på tvers av 
fagområder. Dette gjelder de viktigste lovene for 
arkivarbeid.

Spesielle lover gjelder enkelte fagområder. Også disse 
lovene kan ha betydning for arkivarbeidet. Hvis den 
spesielle loven ikke nevner forhold som står i en generell 
lov, gjelder de generelle lovene. 



De viktigste generelle lovene

Forvaltningsloven

Arkivloven

Offentlighetsloven

Personopplysningsloven

(Kommuneloven)



Forvaltningsloven

Styrer de viktigste saksbehandlingsreglene i offentlig 
forvaltning

Inneholder regler for

Habilitet 

Vedtak 

Partens rett til å se dokumenter

Veiledningsplikt

Taushetsplikt! 



Arkivloven

Styrer reglene som gjelder for behandling av arkiv i 
offentlig forvaltning

Har to forskrifter som gir utfyllende regler: arkivforskriften 
og riksarkivarens forskrift

 Inneholder blant annet regler for:

Arkivansvaret til et offentlig organ

Journalføring

Oppbevaring og sikring av arkiv

Bevaring og kassasjon  



Offentlighetsloven

Styrer reglene som gjelder innsyn i dokumenter i 

offentlig forvaltning

Inneholder regler om 

Hvilke dokumenter som er åpne for innsyn

Hvilke dokumenter som skal unntas for offentligheten

Hvilken dokumenter som kan unntas for offentligheten

Hvordan et offentlig organ skal behandle innsynskrav



Personopplysningsloven

Styrer reglene om behandling av personopplysninger 
i både offentlig og privat sektor

GDPR er en del av denne loven

Inneholder regler for:

Behandling av personopplysninger

Retting og sletting av personopplysninger

OBS! Har vi lov å slette når arkivloven sier at vi skal 
bevare opplysningene? Nei!



Kommuneloven

Styrer oppbygningen av kommunene

Inneholder blant annet regler om: 

Møter for folkevalgte

Administrativ og politisk organisering



Noen særlover som er verdt å merke seg

 Plan og bygningsloven

 Regler for saksbehandling av byggesaker og plansaker

 Opplæringsloven

 Regler for blant annet saksbehandling i enkelte skolesaker

 Barnevernloven

 Regler for saksbehandling i barnevernsaker

 Utvidete regler for taushetsplikt

 Bokføringsloven

 Regler for oppbevaring av regnskapsmateriale

 Helsepersonelloven

 Regler for dokumentasjonsplikt

 Regler for pasientjournal


