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Generelt om bevaring og 
kassasjon
 Arkivloven kapittel C, §§ 3-18 til 3-21

 Definerer begrepene arkivbegrensning, kassasjon og bevaring, sier noe 
om hva som kan arkivbegrenses, lister opp bevaringspåbud og slår fast at 
all kassasjon skal være godkjent av riksarkivaren.

 Arkivforskriften §3-21
 Riksarkivaren utarbeidet generelle kassasjonsregler for kommuner og 

fylkeskommuner

 Riksarkivarens forskrift
 Retningslinjene for arkivbegrensning og kassasjon i fylkeskommunale 

arkiv, gjeldende fra 1.september 1986, utgjorde kap. IV i forskriften.
 Retningslinjer for arkivbegrensning og kassasjon i kommunale arkiv, 

gjeldende fra 4.juni 1987, var tatt inn som kap. V i forskriften.

 Enkeltvedtak gjort av Ra etter søknad
 Liste ligger på Arkivverkets nettsider
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Ra’s forskrift endres
 I desember 2013, og med virkning fra 1.februar 2014, ble 

kapitlene som omhandlet kassasjon i kommunal sektor i 
Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige 
bestemmelser om behandling av offentlige arkiver
endret.

 Vi fikk endelig nye felles regler for bevaring og kassasjon i 
kommuner og fylkeskommuner.

 Reglene gjelder arkiv skapt etter 1950, og inngår som nytt 
kapittel IV i Riksarkivarens forskrift.

 De gamle kassasjonreglene ble opphevet, men fram til 
31.desember 2018 er det mulig å søke om å få bruke det 
gamle regelverket for arkivbegrensning og kassasjon.
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Bakgrunnen for nye regler
 Det ble reist sterk kritikk mot de kommunale 

kassasjonsreglene på hele 1990-tallet.

 Såkalt utvalgsbevaring førte til at sentral 
rettighetsdokumentasjon gikk tapt.

 Var emnebasert, og knyttet til utdaterte arkivnøkler. 

 Var vanskelige å bruke og å forstå - henviste til tidligere 
forklaringer som var umulig å finne.

 Fanget ikke opp endringene i sektoren i forhold til 
organisering, arbeidsoppgaver og ny teknologi.
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Bakgrunnen for nye regler
 I perioden 1997 – 2002 leverte tre offentlige utvalg 

utredninger og rapporter om bevaring og kassasjon i 
offentlig forvaltning
 Beringutvalget nedsatt i 1997
 Thimeutvalget nedsatt i 1998
 Bevaringsutvalget nedsatt i 2000

 Enkelte elementer fra utvalgenes arbeid ble fulgt opp innen 
statsforvaltningen, men for kommunal sektor fulgte en 
periode med tilbakeholdenhet.

 Arbeidet fikk fart etter Riksrevisjonens meget kritiske rapport 
i september 2010. 

 Prosjektet BK-OFFSEK ble etablert i desember 2010.
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Innholdet i Kap. IV
Første del har en del innledende bestemmelser om:

 Formål

 virkeområde

 definisjoner

 kassasjonsgjennomføring

 fastsettelses av kassasjonsfrister

 vurdering av merbevaring

 forholdet til bestemmelser om sletting i annet lovverk
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Formål
 Sikre at arkivmateriale med langvarig bevaringsverdi

blir bevart for ettertiden.

 Legge til rette for kassasjon av arkivmateriale uten 
langvarig bevaringsverdi for å spare kostnader knyttet 
til dette som oppbevaring, vedlikehold og gjenfinning.

 Ivareta viktig rettslig eller forvaltningsmessig 
dokumentasjon både for borgerne og forvaltningen og 
sikre at arkivmateriale ikke blir kassert før 
dokumentasjonsbehovene materialet ivaretar er 
bortfalt.
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Definisjoner
Bevaring

 At arkivmateriale blir tatt vare på for uoverskuelig framtid og 
avlevert til arkivdepot.

Kassasjon

 At arkivmateriale som har vært gjenstand for 
saksbehandling eller hatt verdi som dokumentasjon blir tatt 
ut av arkivet og tilintetgjort.

Merbevaring

 Bevaring av arkivmateriale som det i henhold til regelverket 
er tillatt å kassere.
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Definisjoner
Sak

 Dokumentasjon knyttet til utførelse av en bestemt 
oppgave.

Sakstype

 En gruppe saker som er knyttet til samme oppgave og 
behandles etter samme saksbehandlingsregler og –
prosedyrer.
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Kassasjonsgjennomføring
 Det er opp til kommunen eller fylkeskommunen selv å 

bestemme om materiale som ikke eksplisitt er bestemt 
skal bevares, skal kasseres.

 Hvis dette blir bestemt er det en plikt å påse at dette 
faktisk blir gjennomført. At materialet blir tilintetgjort.

 Forbudet mot å avhende arkiv og å føre arkiv ut av 
landet uten Riksarkivarens samtykke gjelder også for 
materiale som kan/skal kasseres.
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Kassasjonsfrister
 For sakstyper som kan kasseres skal kommunen og 

fylkeskommunen fastsette kassasjonsfrister.

 Fristen angir når saker som er gjenstand for kassasjon 
tidligst kan kasseres.

 Når kassasjonsfrist fastsettes hensynstas:
 Bestemmelser om tidsbegrenset oppbevaringstid i annet 

lovverk.
 Egne administrative og juridiske behov.
 Innbyggernes dokumentasjonsbehov.

 Kassasjonsfristene skal nedfelles skriftlig, og være felles for 
alle saker innen bestemte sakstyper i hele organisasjonen.
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Merbevaring
 Bestemmelsene om hva som skal bevares er et 

minimumskrav.

 Dere kan avgjøre om dere ønsker å bevare mer 
dokumentasjon fra flere sakstyper enn det forskriften
pålegger dere.

 I tilfelles merbevaring skal arkivmaterialet håndteres 
som annet bevaringsverdig materiale.
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Forholdet til annet lovverk
 Bestemmelsene som er fastsatt om bevaring gjelder 

selv om det er fastsatt regler om sletting av det samme 
materialet i  eller i medhold av andre lover.

 Sletting kan kun skje i samsvar med arkivlovens § 9 c.
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Innholdet i andre og tredje del
Andre del inneholder fagspesifikke bestemmelser om 
materiale som skal langtidsbevares innen:

 § 4-8 Administrasjon og politikk 

 § 4-9 Økonomi, virksomhetsstyring, regnskap og innfordring

 § 4-10 Personalforvaltning og folkevalgte

 § 4-11 Kommunal og regional planlegging, byggesak og 
oppmåling

 § 4-12 Opplæring og oppvekst
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Innholdet i andre og tredje del
 § 4-13 Helse og omsorg

 § 4-14 Sosial- og velferdstjenester

 § 4-15 Næring, miljø og samfunnsutvikling

 § 4-16 Kultur, idrett, friluftsliv og kirke

 § 4-17 Tekniske tjenester, brannvesen og samferdsel

Tredje del har bestemmelser om overgangsordninger og 
iverksetting.
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De viktigste endringene
1. Felles regler for kommuner og fylkeskommuner - og andre 

som skaper kommunale arkiver.

2. Fra emnebasert til funksjonsbasert bevaring og kassasjon.

3. Beskriver hva som et minimum må bevares, ikke hva som 
kan kasseres.

4. Overlater ansvaret for å avgjøre hva som kan kasseres og 
tidspunktet til kommunene og fylkeskommunene selv.

5. Innfører begrepet merbevaring.

6. Reglene er tilbakevirkende til 1950
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Hva mer er nytt og bra?
 Spesielt fokus på bevaring av:

Overordnete og styrende dokumenter som årsmeldinger, 
rapporter, planer, rutiner, veiledninger og lokalt regelverk

Rettighetsdokumentasjon som knyttes til ansettelsesforhold, 
skolegang, helsehjelp, oppvekst etc.

 Referanser til utdatert regelverk er fjernet for eksempel når 
det gjelder valg og regnskap.

 Utvalgsbevaring er fjernet
 Dokumentasjon om enkeltindivider som gjelder rettigheter og 

plikter skal bevares

17



Hva er er nytt og bra?
 Utvidete eller nye saksområder

 Barnehager, PPT, SFO, oppfølgingstjeneste, flyktninger, 
miljøvern osv.

 Nye saksområder med nye dokumenttyper:
 Anskaffelsesstrategi, anskaffelsesprotokoll og lignende
 Planstrategi, regionalplan, kommuneplan og områdeplaner
 IOP-er og nasjonale prøver i grunnskolen
 Etablererprøve og kunnskapsprøver i forbindelse med 

skjenkebevilling

 Språklig oppdatering.

 Det skal utarbeides en veileder.
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Ny veileder 
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Hvor finner du den?
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Ny veileder
 Veiledning til bevarings- og kassasjonsbestemmelser for 

fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950 ble 
publisert 27.april i år, og beskriver metoder for handtering av de nye 
B/K-reglene.

 Veilederen gir:
 en generell innføring i regelverket
 råd om kassasjon av materiale skapt mellom 1950 og i dag - både 

papirbaserte og elektroniske
 anbefalinger om hvordan dere kan legge til rette for kassasjon i framtidig 

arkivdanning ved innføring av nye digitale systemer.
 et godt grunnlag for å kunne utarbeide egne kassasjonsplaner og har gode 

eksempler på hva som kan kasseres

 Sammen med veilederen publiseres også 3 case-studier der 
metodene er utprøvd og inneholder et godt kartleggingsskjema for 
elektroniske system/arkiv.
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Innholdet i veiledningen
Kapittel 1 Innledning

 Beskriver målgruppe, struktur og innhold.

 Redegjør for kommunens og fylkeskommunens ansvar 
for kommunale arkiver og for hva som etter arkivloven 
med forskrifter skal anses som arkivmateriale.

 Redegjør for formålet med langtidsbevaring og 
kassasjon av arkivmateriale.
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Innholdet i veiledningen
Kapittel 2 Bevarings- og kassasjonsarbeidet i praksis

 Kommer med anbefalinger for arbeidet med bevarings-
og kassasjonsplaner.

 Redegjør for bevaring og kassasjon i eksisterende 
arkiver, dvs. alt arkivmateriale som ikke er ordnet og 
overført til arkivdepot.

 Gir råd og veiledning om hvordan man kan legge til  
rette for bevaring og kassasjon i framtidige arkiver 
inkludert innføring av nye systemer.
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Innholdet i veiledningen
 B/K-planen bør ta stilling til følgende spørsmål:

 Hva slags dokumentasjon skapes som ledd i kommunens og 
fylkeskommunens saksbehandling og tjenesteyting?

 Hvor finnes dokumentasjonen?
 Hvor lenge og hvor skal dokumentasjonen tas vare på?

 Det er frivillig å lage bevarings- og kassasjonsplan, og de 
skal ikke godkjennes av RA, men er et internt 
arbeidsredskap for gjennomføring av oppgaver fastsatt i 
Riksarkivarens forskrift.

 Likevel naturlig at denne blir en del av kommunens arkivplan 
da dere er pålagt å fastsette kassasjonsfrister skriftlig, og 
vurdere merbevaring.
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Innholdet i veiledningen
Kapittel 3 Merknader til forskriftens paragrafer

 Kan brukes som et retningsgivende oppslagsverk over 
hva som skal bevares, og valgene er begrunnet og 
utdypet.

 Inneholder kommentar til hver enkelt paragraf i Kap IV i 
Riksarkivarens forskrift, og det gis eksempler på 
sakstyper som kan kasseres

 Det redegjøres også for endringer i forhold til de gamle 
reglene.
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Valg og medbestemmelse

Følgende skal bevares:

a) Retningslinjer og oppgaver i forbindelse med valg, folkeavstemninger og andre tiltak for 
medbestemmelse
b) Oppnevning av valgstyre, valgmanntall, organisering av forhåndsstemming, valgoppgjør
c) Folkeavstemninger, innbyggerinitiativ, folkemøter og høringer i spørsmål av betydning for
innbyggerne.

Merknad:
Den enkelte kommunes og fylkeskommunes retningslinjer og oppgaver i forbindelse med valg, 
folkeavstemninger og medbestemmelse skal bevares. Bevares skal også oppnevning av valgstyret, 
avgrensning av valgmanntall, samt organisering av forhåndsstemming. Dokumentasjonen på 
valgoppgjøret skal bevares, for eksempel gjennom valgstyrets møtebok.
Der det har forekommet folkeavstemminger eller andre innbyggerinitiativ skal dokumentasjon av 
dette bevares.

Eksempler på sakstyper som kan kasseres:

  avkryssingsmantall

  stemmesedler

  organiseringen av valget, så som fastsettelse av stemmesteder og åpningstider 
 organisering av opptelling

Endringer fra tidligere retningslinjer for bevaring og kassasjon i kommunale og 

fylkeskommunale arkiv:

I henhold til tidligere bestemmelser skulle stemmesedler, avkryssingsmanntall og valgmateriell 
kasseres. Saker om endring av stemmekretser, og -steder skulle bevares. Her er det ingen endring fra 
eldre retningslinjer til dagens regelverk.

Folkeavstemninger eller innbyggerinitiativ er ikke omtalt i eldre retningslinjer.
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Skjenkebevilling

Følgende skal bevares:

a) Kommunens handlingsplan for alkohol og rus samt lokale forskrifter og retningslinjer for skjenkebevilling og 
salgsbevilling
b) Kommunens rutiner for kontroll med skjenke- og serveringssteder samt saker som gjelder inndragning av 
skjenkebevilling
c) Vitnemål fra etablererprøven og kunnskapsprøven skal bevares i kommunen hvor prøven er avlagt.

Merknad:

I følge regelverket skal ”kommunens handlingsplan for alkohol og rus samt lokale forskrifter og retningslinjer for 
skjenkebevilling og salgsbevilling” bevares. Det er ikke tilstrekkelig å bevare sluttdokumentet i saken, slik som 
strategien, retningslinjene, handlingsplanen. Hele saken må bevares for at kommunens eller fylkeskommunens 
prioriteringer og vurderinger på området skal dokumenteres for ettertiden. Det samme gjelder for kommunens rutiner 
for kontroll med skjenke- og serveringssteder. Alle saker som gjelder inndragning av skjenkebevilling skal bevares. Når 
det gjelder vitnemål fra etablererprøven og kunnskapsprøven er det tilstrekkelig å bevare selve vitnemålet.

Eksempler på sakstyper som kan kasseres:

  Ambulerende skjenkebevilling: Lukket enkeltarrangement

  Ambulerende skjenkebevilling: Åpent enkeltarrangement

  Serverings- og skjenkebevilling: Utvidelse av åpnings- og skjenketid  Serverings- og skjenkebevilling: 
Uteservering

  Serverings- og skjenkebevilling: Eierskifte

  Serverings- og skjenkebevilling: Ny skjenkebevilling

  Serverings- og skjenkebevilling: Utvidelse av skjenkebevilling

Endringer fra tidligere retningslinjer for bevaring og kassasjon i kommunale og fylkeskommunale arkiv:

I følge de kommunale retningslinjene fra 1987 kunne enkeltsaker vedrørende skjenkebevillinger kasseres etter 5 år. 

De fylkeskommunale retningslinjene omtaler naturlig nok ikke skjenkebevillinger.
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Barnevern
Følgende skal bevares:
a) Prosedyrer, rutiner og saksbehandlingsprosesser for barnevernstjenesten, herunder håndtering av 
bekymringsmeldinger
b) Retningslinjer og rutiner for kommunens forebyggende arbeid innen barnevern, inkludert barnevernstjenestens 
samarbeid med andre sektorer og forvaltningsnivåer
c) Kommunens oppgaver vedrørende omplassering, etablering og drift av fosterhjem, opplæring og veiledning av 
fosterhjem
d) Om enkeltindivider bevares følgende dokumentasjon:
- Bekymringsmeldinger hos barneverntjeneste, uansett om meldingene fører til sak eller blir
henlagt
- Saker om forebyggende virksomhet
- Samarbeid med andre deler av forvaltningen, inkludert individuell plan og rapporter som
danner grunnlag for beslutninger om enkeltbarn
- Saker knyttet til særlige tiltak i henhold til barnevernsloven, inkludert undersøkelser av
bekymringsmeldinger, utredninger, saksbehandling, tiltak og oppfølging av tiltak
- Tilsynssaker der kommunen har medansvar.

Merknad:

Innen barnevern skal mye av dokumentasjonen bevares. Kommunen er gitt betydelig myndighet gjennom 
barnevernlovgivningen til å foreta inngrep overfor enkeltfamilier. Et forsterkende bevaringskriterium er saksbehandlingens 
karakter. Saksbehandlingen innen barnevern er utredende og vil variere sterkt fra sak til sak. Saksbehandlingens utfall vil 
kunne variere veldig og den vil kunne ha betydelige konsekvenser for enkeltindividet, uansett om det dreier seg om 
kommunens forebyggende virksomhet, de mange og ulike hjelpetiltakene, eller omsorgsfratakelse og omplassering av 
barn, som sterkeste virkemiddel. Bekymringsmeldinger skal bevares uansett om meldingen fører til sak eller om den 
henlegges.
Det er ikke identifisert sakstyper som kan kasseres.

Endringer fra tidligere retningslinjer for bevaring og kassasjon i kommunale og fylkeskommunale arkiv:

Tidligere regelverk hadde fokus på bevaring av klientmapper og registre fra barnehjem og ungdomshjem. Slik 
dokumentasjon skal bevares også i henhold til dagens bestemmelser. I tillegg har man i dagens bestemmelser styrket 
fokus på å dokumentere at barnevernsarbeid inkluderer forebyggende barnevern og barnevernstjenestens samarbeid 
med andre sektorer. Alle saker som oppstår ved at det sendes bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten skal 

bevares.                                                                                                                            
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Folkehelse, tannhelse, helsestasjon og 
skolehelsetjeneste

Følgende skal bevares:

a) Fylkeskommunens og kommunens planer, avtaler og ordninger for folkehelsearbeidet, 
helsestasjon, svangerskaps- og barselomsorgstjeneste, skolehelsetjeneste og 
tannhelsetjeneste, inkludert samarbeids- og beredskapsarbeid for disse tjenestene
b) Oppgaver innen forebyggende barne- og ungdomsarbeid, inkludert tjenestetilbud, planer, 
rapporter og evalueringer
c) Oversikter over helsetilstand og folkehelseutfordringer
d) Saker om miljørettet helsevern
e) Tilsyn med egne tjenestesteder, inkludert pålegg og godkjenning
f) Årsmeldinger, årsrapporter, lokale forskrifter for tjenestestedene
g) Prosjekter i kommunen og fylkeskommunen samt ved tjenestestedene
h) Om enkeltindivider bevares følgende dokumentasjon:
- Saker om rettigheter og plikter hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven med forskrifter 
og helse- og omsorgstjenesteloven med forskrifter
- For individbaserte opplysninger om vaksiner gjelder følgende:
- Opplysninger om vaksiner som er meldt til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) kan
kasseres i kommunen og fylkeskommunen.
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Merknad:

Fylkeskommunen og kommunen har store oppgaver når det gjelder folkehelsearbeid. Planer, avtaler og 
ordninger skal bevares. Oppgaver innen forebyggende barne- og ungdomsarbeid skal bevares. 
Fylkeskommunen har ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og folkehelseutfordringer i fylket. Slike 
oversikter er viktig å bevare fordi de danner grunnlag for arbeidet med fylkeskommunens planstrategi, men 
de er også nyttig for andre kunnskapsbaserte tiltak.
Fra hver helsestasjon bevares årsmelding og årsrapport. Dokumentasjon av enkeltprosjekter i kommune og 
ved tjenestestedene skal bevares dersom de ikke er dokumentert andre steder.
Alt som dokumenteres om enkeltindivider som mottar tjenester fra helsestasjon, skolehelsetjeneste og 
tannhelsetjeneste skal vurderes i eget prosjekt.

Eksempler på sakstyper som kan kasseres:

  Opplysninger om vaksiner som er meldt til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) kan kasseres i 
kommunen og fylkeskommunen.

Kommunen og fylkeskommunen oppfordres til å komme med forslag til sakstyper som kan kasseres og for 
øvrig foreta arkivbegrensning.

Endringer fra tidligere retningslinjer for bevaring og kassasjon i kommunale og fylkeskommunale 

arkiv:

I henhold til eldre retningslinjer skulle saker fra jordmortjenesten bevares. Når det gjaldt saker om legemidler 
skulle prinsipielle saker bevares mens rutinemessige saker skulle kasseres. Det samme gjaldt saker om 
forebyggende helsetiltak.
Fra tannhelsetjenesten skulle det tas utvalg av journalene etter fødselsdato, der pasientjournalene etter 
personer født 1., 11. og 21. i hver måned skulle bevares.
Fra skolehelsetjeneste nevnes pasientjournaler lik som helsekort. Helsekort fra personer født 1., 11. og 21. i 
hver måned skulle bevares. Det samme gjaldt helsekort fra helsestasjonstjenesten.
Når det gjaldt vaksinasjoner var de ikke spesifisert nærmere enn til at rutinemessige enkeltsaker skulle 

kasseres.



B/K - hvordan gjør vi det?
 Vi må innføre et bevarings- og kassasjonsregime som omfatter 

hele arkivet og som begynner ved dokumentfangsten.

 Det må utarbeides en B-/K-plan for:
 Rydding i papirarkiver
 Bevaring av elektronisk materiale som er skapt
 B/K av elektronisk arkivmateriale som kommer til å bli skapt

 Eksemplene i veilederen gir et godt grunnlag for en oversikt over 
hva som kan kasseres.

 Kassasjon må styres til arkivdeler eller systemer vi lar være å ta 
med oss videre ved periodisering eller deponering hos arkivdepot.

31



Innholdet i B/K-planen
1. Hva - grundig beskrivelse av materialet

 Elektronisk eller på papir?
 Hvem har ansvaret?
 Hvilke oppgaver og funksjon har virksomheten?
 Hvilken informasjon inneholder sakene og hva dokumenteres?

2. Frist
 Hvor lenge har vi bruk for materialet og til hva?

3. Begrunnelse for B/K
 Kortvarig aktualitet? 
 Informasjonen finnes andre steder? 

4. Vurdering av merbevaring
 Hvor stor er gevinsten ved kassasjon?

5. Merknad/metode
 Krever materialet spesiell behandling?
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Hva gjør IKAT?
 Kurs og opplæring

 Rydding og klargjøring av papirarkivene før overføring til 
bortsettingsarkiv og/eller arkivdepot.

 Oppdatering av avleveringsrutinene for elektronisk 
materiale - hvordan få til gode uttrekk og avlevere 
elektronisk materiale?

 Arkivplanlegging
 Hjelp til å foreta en bevaringsvurdering av både aktive og 

avsluttete sak-/arkivsystemer og fagsystemer.
 Kartleggingene og arkivbeskrivelsen i arkivplanen legger 

grunnlaget for kommunens kassasjonsplan som IKAT 
lager en mal for.
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