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SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL DIGITALISERING AV HISTORISKE
KILDER
DIS Vestfold har henvendt seg til Sande kommune med spørsmål om tillatelse til å
digitalisere arkivserier som er avlevert til IKA Kongsberg arkivdepot.
Digitaliseringsprosjektet ”Digitaliserte kilder i Vestfold”, som drives av DIS Vestfold, tar i
første rekke sikte på å innhente tillatelse fra kommunene til å digitalisere arkivmateriale som
skattemanntall, valgmanntall, fattigprotokoller og skoleprotokoller fra 1800-tallet som kan
utfylle det kildematerialet som slektsforskere og lokalhistorikere finner i kirkebøker og
folketellinger.
Kommunen gir tillatelse til å digitalisere overnevnt materiale under forutsetning av at digital
tilgjengeliggjøring av taushetsbelagte opplysninger skjer i henhold til klausuler fastsatt i
forvaltningsloven § 13 siste ledd og forskrift til forvaltningsloven § 11, jf. fastsatte grenser for
yngre listetyper og kategorier satt av Riksarkivaren/Digitalarkivet.
DIS Vestfold informerer om at det ikke vil være aktuelt å publisere fattigprotokoller og
skoleprotokoller etter 1900. Her vil man gå for en 110-årsklausul.
Det vises for øvrig til St.meld. nr. 24 (2008-2009) – Nasjonal strategi for digital bevaring og
formidling av kulturarv – kap. 11.5 og 11.6 hvor følgende forutsettes:
For tilgjengeliggjøring av digitalisert materiale må det være faste rammer for taushetsplikten.
Departementet legger til grunn at det ikke vil bli digitalisert og tilgjengeliggjort
personopplysninger som er nyere enn 80 år på områder som er særlig aktuelle for
forlengelse av taushetsplikten.
Departementet forutsetter at personopplysningslovens bestemmelser om personvern blir
overholdt – ved blant annet å sørge for tilfredsstillende hensyn til konfidensialitet. Dette
gjelder også opplysninger som ikke er taushetsbelagte etter bestemmelser i andre lover.
Departementet understreker også at materiale som kan gjengeliggjøres på en lesesal ikke
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uten videre kan legges ut på Internett for allmenn publisering. Personopplysninger som ellers
er fritt tilgjengelige, kan derimot som hovedregel legges ut.
Sande kommune stiller seg positiv til digitalisering under forutsetning av at det benyttes
løsninger som sikrer allmennheten tilgang, samt at det ikke påfører kommunen utgifter.
IKA Kongsberg meddeles.
Med hilsen
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