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Offentlige arkiv
på vei opp i skyen

Skyarkivering:

I 2017 ble det nedsatt et utvalg for å utforme forslag til ny arkivlov. Nylig ble utvalgets forslag overlevert i form av en NOU med den maleriske tittelen «Fra kalveskinn til datasjø».
bør foreta og oppdatere en
vurdering av følgende risikomomenter holdt opp mot
lagring i Norge: Tap av nasjonal råderett over dokumentasjonen, tap av data,
rikets sikkerhet, kriminelle
handlinger, uautorisert
tilgang til data, ulykker og
naturkatastrofer.
Utvalget foreslår også at
overføring til utlandet i utgangspunktet begrenses til
Mest papir
EØS-landene. Overføring
til land utenfor EØS skal
Gjeldende arkivlov forbyr
bare være tillatt hvis Komå føre offentlige arkiv ut av
misjonen i EU har fastslått
landet. Loven ble imidlerat vedkommende tredjestat
tid til på et tidspunkt der
sikrer et tilstrekkelig sikpapirbasert dokumentakerhetsnivå i samsvar med
sjon utgjorde den overveiKOMPETENT FORSLAG: Det er et meget kompetent utvalg
GDPR. I tillegg må det avende del av arkivene. Etter
som har foretatt drøftelser av juridiske og tekniske problemstiltalemessig sikres at tilsynshvert som digital dokulinger knyttet til utførsel av digital dokumentasjon i sky-tjenesmyndigheten får rett til
mentproduksjon og -lagter, mener artikkelforfatterne. (Foto: Istockphoto)
å vite hvor dokumentasjoring er blitt det normale,
men på visse nærmere vilkår. Forbunen vil bli lagret, samt rett til å kreve
har imidlertid bestemmelsen ført
det mot utførsel av ikke-digital infor- at det kan settes i gang tilsyn på
til klare begrensninger med tanke
masjon vil bestå.
aktuelle steder.
på det offentliges anledning til å
Utvalget understreker at selv om
Etter vårt syn fremstår forslaget
anskaffe skytjenester med servere
utkontraktering og bruk av skytgodt begrunnet og balanserer de
plassert i utlandet. Kommunal- og
jenester faktisk kan
hensyn som taler
moderniseringsdepartementet har
bidra til økt teknisk
for og mot utførsel
pekt på utførselsforbudet i arkivinformasjonssikkerhet,
av digital dokuloven som et betydelig hinder på
Den klare
på en
adgangen til å ta i bruk skytjenester fritas ikke virksomheharmoneringen opp mentasjon
ten for informasjonsgod måte. Den klare
i offentlig sektor. Dette har skapt
sikkerhetsansvaret. Det mot GDPR er også
harmoneringen opp
et spenningsfelt opp mot Digitaliunderstrekes at det er
mot GDPR er også
seringsrundskrivet, hvor myndighensiktsmessig.
samme behov for å holhensiktsmessig. Ethetene nettopp anbefaler offentlige
de «orden i eget hus»
tersom GDPR har
virksomheter å bruke skytjenester.
og gjennomføre risikovurderinger
vært i kraft en stund, er det grunn
Med dette som bakgrunn ble utmed eller uten tjenesteutsetting.
til å tro at flere av de mest relevante
valget bedt om å vurdere og gi anbeskytjenestene vil oppfylle kravene
falinger om regelfesting av offentlige
Digital utførsel
som stilles i risikovurderingen dervirksomheters bruk av skytjenester
som loven blir vedtatt i den form utfor arkivpliktig materiale. Det meget
Når en virksomhet vurderer utførsel
valget foreslår. I så fall blir det snart
kompetente utvalget foretar grundiav digital dokumentasjon til utlankalveskinn i skyen.
ge drøftelser av juridiske og tekniske det, mener utvalget at virksomheten
problemstillinger knyttet til utførsel
av digital dokumentasjon. Ulike hensyn knyttet til datasikkerhet og perArendt og Oddbjørnsen er del av Kluge
sonvern undersøkes særlig utførlig.
■ Torstein Arendt (tv.) Advokatfirmas tech-team, som arbeider
Arkivlovutvalget ender opp med
med blant annet teknologianskaffelser,
og Stian Oddbjørnsen,
å anbefale at en ny lov skal åpne for
ikt-rett, IP og personvern.
Kluge Advokatfirma
utførsel av digital dokumentasjon,
Lovutkastet skiller seg fra
gjeldende arkivlov på en
rekke områder, og er ment
å fange opp samfunns- og
teknologiutviklingen som
er skjedd siden forrige arkivlov ble vedtatt. Her vil vi
se nærmere på forslaget til
ny regulering av adgangen
til å ta i bruk skytjenester
for arkivpliktig materiale
i det offentlige.
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