
 
ORGANISASJON  
Organisasjonsstab 
 
 
 
    
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sikker digital post Postadresse Telefon 
www.kristiansand.kommune.no/kontakt-oss Postboks 4 38 07 50 00 
 4685 Nodeland  
  Nettadresse 
E-postadresse Besøksadresse www.kristiansand.kommune.no 
post@kristiansand.kommune.no Rådhusgata 18  
 Kristiansand Organisasjonsnummer 
  NO 820 852 982 

 

 

STATSFORVALTEREN I AGDER 
Postboks 504 
 
4804 ARENDAL 
 
 
 

 
   

 
Vår ref.: 

2022020772-74 
(Bes oppgitt ved henvendelse) 

Deres ref.: 
   

Dato: 
09.11.2022 

  

 
 
 
Oversendelse av etterspurt dokumentasjon - arkiv  
 
Vi viser til henvendelse, datert 23. oktober, der Statsforvalteren ønsker å få tilsendt 
en overordnet vurdering om hvilke konsekvenser en eventuell oppløsning av 
Kristiansand kommune vil få for arkiv, IKT-infrastruktur, støttesystemer og 
fagsystemer.  
 
Vedlagt følger et utfyllende notat fra arkivsjefen i Kristiansand kommune. Innspill fra 
IT-sjefen blir sendt i egen forsendelse. 
 
 
Arkivfaglig innspill til notat til Statsforvalteren i Agder  
Ved en eventuell deling er arkivansvar og eierskap til dagens kommunes arkiver et 
vesentlig område som må utredes.   
 
Arkivene omfatter alle dagens aktive arkiver i Kristiansand kommune og alle arkivene 
skapt i de nedlagte kommune, jf overføring av eierskap ved 
kommunesammenslåingen i 2020. Eierskapet omfatter digitale og analoge arkiver i 
kommunen og hos arkivdepot. 
 
Arkivlovgivningen regulerer sammenslåing av kommuner og overføring av arkiver ved 
virksomhetsoverdragelse, men ikke deling av kommuner.  Arkiver kan ikke overføres 
eller gjøres tilgjengelig i sin helhet for nye kommuner ut fra dagens lovverk. 
Plassering av arkivansvaret er derfor vesentlig. 
 
Eier av arkivene blir ansvarlig for all ettertid.   
• Eier blir ansvarlig for hvordan saksbehandlere i ny kommune får tilgang til 

nødvendig dokumentasjon fra nedlagte kommuners arkiver i sin løpende 
behandling av saker.  

• Eier blir for all ettertid også ansvarlig for å håndtere alle innsyn etter 
offentlighetsloven, partsinnsyn etter forvaltningslov og andre særlover og innsyn 
etter personopplysningsloven.   

• Eier blir for all ettertid ansvarlig for henvendelser om retting og sletting. Dette 
reguleres av både arkivlov, personopplysningslov, pasientjournalforskrift osv. 

Det vil være betydelig ressursbruk knyttet til punktene over.  
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Både Arkivverket, Datatilsynet som eier av personopplysningslov og eier av de øvrige 
lovverkene som regulerer tilgang til opplysninger må høres. 
Det må avklares om eventuelle saker om erstatningsplikt knyttet til de nedlagte 
kommunenes oppgaver skal følge arkivansvaret. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kjell A. Kristiansen  
Organisasjonsdirektør  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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