
GDPR i privatarkivområdet --
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• Avtaler om deponering og avlevering
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• GDPR i VID vitenskapelige høgskole

• Utvalgte kasus
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Historikk fra 1842

Det Norske Misjonsselskap

• Grunnlagt i Stavanger 1842

• Organisert arkivdanning fra 
starten av

• Systematisert depot fra 
1960-tallet

• Primært organisasjonsarkiv 
fram til 1983, da en fikk 
lokaler ved 
Misjonshøgskolen Josefinestiftelsen, Kongsgaten. 

Her ble NMS stiftet av 184 

menn.

Foto: B. Norland (1855-1920), 

Stavanger



Fra internt til åpent forskningsarkiv

Noen etapper i utviklingen

• Internt «NMS arkiv» fram til 
1983

• Åpent forskningsarkiv fra 1983

• «Misjonsarkivet» fra 2008-2015

• «VID historiske arkiv» fra 2016

• «Misjons- og diakoniarkivet, 
VID» fra 2017

• Depot i Stavanger og Oslo

Protokollen med stiftelsen av 

NMS kom med i Norges 

dokumentarv i 2014.



Finansiering

• Egenfinansering av NMS fram til 1983
• Felles finansiering av NMS og Misjonshøgskolen (MHS) fra 

1983 til 2005

• Offentlig tilskudd fra revidert statsbudsjett 2005,  samt 
egenandel fra MHS.
• Indeksregulert tilskudd i Kulturdepartementets budsjett: «Ymse 

faste tiltak i arkivsektoren», 1 mill. i 2006

• Offentlig tilskudd, bidrag fra arkivskapere, egenandel VID fra 
2016

• Økning av statstilskuddet med 1,5 mill. fra og med 2019 til ca. 
3. mill.

Noen stadier i utviklingen



Avtaler om arkiv

• Organisasjonsarkiv fra NMS
• Materiale mottatt fram til 2008 ble ansett som avlevert etter 

avtale med ledermøtet i NMS.

• I forkant av at MHS og Misjonsarkivet ble fusjonert inn i VID, ble 
det inngått deponeringsavtale med NMS i 2015.

• Organisasjonsarkiv deponert av andre eiere av VID
• Stiftelsene Haraldsplass, Betanien Bergen og Diakonhjemmet

• Stiftelsen Diakonova ventes å signere avtale i 2019.

• Personarkiver, foreløpig særlig fra ansatte i NMS
• De aller fleste er avlevert, men noen få er deponert.

Avlevering og deponering



Avtalestruktur fra og med 2018

Arkivavtale og tjenestenivå

• Arkivavtale på formular fra 
Statsarkivet i Stavanger

• Deponering (fra ca. 2008)

• Avlevering (fra ca. 2016)

• Tjenestenivåavtale (SLA)

• Mal fra vår tidligere avtale 
med KulturIT for sentraldrift 
av ASTA

• Eget avsnitt om taushetsplikt

• GDPR er ikke omtalt, men 
det må vi få på plass.



Taushetserklæring for brukere

Skjema på norsk og engelsk

• Ved tilgang til arkiv med 
personopplysninger må 
bruker signere vårt skjema 
for taushetserklæring.

• Bruker tar ansvar for evt. 
misbruk.

• MDA tar ansvar for at 
klausuler blir overholdt og at 
sperrefrister respekteres.

• Mulig behov for avklaring av 
bevaringsinstitusjonens 
ansvar ved evt. misbruk. Uordnet personalarkiv fra NMS, 

mottatt i 2018.



Taushetserklæring

Jeg forplikter meg til ikke å bruke opplysninger fra 
dette materialet eller bringe opplysninger videre på 
en slik måte at det kan skade, krenke eller såre 
noen identifiserbar person.

Kopiert materiale som jeg måtte få utlevert (i 
papirform, digitalt eller i annen form) til 
forskningsbruk, og som kan inneholde opplysninger 
av det slag som er nevnt ovenfor, lover jeg enten å 
makulere eller levere tilbake til Misjons- og 
diakoniarkivet når arbeidet er endelig avsluttet.

Norsk versjon



GDPR i NMS

• MDA ble kontaktet av NMS i forbindelse med deres 
gjennomgang og utvikling av internkontrolldokument og 
risikovurdering.

• MDA henviste til arbeid i VID med regelverk for GDPR.

• MDA ble også bedt om å dokumentere rutiner for behandling 
av personopplysninger i arkivkataloger i ASTA.

• MDA ble også bedt om å dokumentere rutiner for 
administrasjon av felles FotoWeb for VID og VIDs eiere.

• MDA har nå fått de ferdige dokumentene fra NMS.

• Det er behov for å innarbeide elementer om GDPR i 
deponeringsavtalen med NMS, samt å utarbeide en 
tjenestenivåavtale (SLA).

Relasjon til deponeringsavtale og felles FotoWeb



Virkninger av GDPR for bruk av foto i NMS

Avpublisering og ny praksis

• NMS hadde publisert flere 
tusen fotografier uten 
dokumentert samtykke fra 
avbildede personer.

• Bare noe få bilder er nå på 
åpent arkiv på FotoWeb.

• Bildet til høyre er et av dem 
som ligger ute nå. 
Samtykket er ikke nevnt 
eksplisitt på FotoWeb.

• NMS vil endre sine rutiner 
for fotografering og bruk av 
bilder i henhold til GDPR.

Integrert landsbyutvikling i Nonno, 

Etiopia, 2006. Foto: Kristin Tjelle.



GDPR i VID vitenskapelige høgskole

• Personalhåndbok, internkontrolldokumenter og 
kvalitetssystem blir nå gjennomgått for å innarbeide GDPR.

• Et eget dokument angående håndtering av 
studentopplysninger er nylig sendt ut til alle ansatte.

• Alle ansatte gjennomfører nå et nettbasert kurs 
(«Nanolearning») om GDPR i elleve leksjoner, som skal 
avsluttes med en quiz innen utgangen av april 2019.

• Dagligarkivet i VID er sterkt fokusert på GDPR-hensyn.

• Alle avdelinger, seksjoner og sentre i VID har utredet 
virkninger for undervisning, forskning, fagstøtte og 
administrasjon.

Opplysninger om studenter, ansatte og innleide medarbeidere



Felles personvernombud med Stiftelsen 
Det norske Diakonhjem (DnD)

Gjensidig og nyttig samarbeid

• DnD er hovedaksjonær i 
VID Holding AS, som eier 
VID.

• Hovedkontorene for både 
DnD og VID er på Stenerud 
i Oslo.

• HR i VID er også plassert i 
Oslo.

VID 

Holding

AS

VID

DnD

Personvernombud



Noen arkivmessige utfordringer - 1

Misjonærbarn

• Skolegang

• Internatliv

• Ønsker om innsyn i egen 
«mappe»

• MDA har arkivene fra DNS 
Madagaskar, DNS Japan og 
barnehjemmet «Solbakken» 
i Stavanger.

Perm med «TEMA: Misjonærbarn 

og Internatproblematikk».

Arkiv fra DNS Japan, uordnet.



Noen arkivmessige utfordringer - 2

«NMS People and Places»

• Foreløpig et register over 
avdøde misjonærer, samt 
de av deres barn som døde 
og ble begravet i utlandet.

• Kontakt med Datatilsynet 
før etablering og 
publisering.

• I samarbeid med Wikimedia 
Norge ligger det nå på 
WikiData.

Misjonæroversikt utgitt av 

NMS i 1977.



Noen arkivmessige utfordringer - 3

Kirkebøker fra utlandet

• Madagaskar, 1867-

• Kina, 1902-1949

• På Digitalarkivet i 
samarbeid med Arkivverket.

• Indeksering og frigivelse 
etter oppnådd alder for de 
ulike kategoriene 
opplysninger.

Kirkebok for Anhwa menighet i Hunan, i 

«NMS synode» av Den kinesisk lutherske 

kirke, fra og med juli 1906.



Noen arkivmessige utfordringer - 4

Kirketukt med begrunnelse

• Ekskommunikasjon vil si å 
stenge ute fra nattverd.

• Begrunnelser er angitt, ofte 
på norsk, til tross for at 
menighetene etter hvert fikk 
kinesiske prester. F.eks.:

• «Selger opium»

• «Tatt kone nr. 2»

• «Overtr. 1ste bud»

• «Kommunist»

chu ge



Noen arkivmessige utfordringer - 5

Liv og helse

• Følsomme 
personopplysninger.

• Skjerming

• Fysisk sikring

• Digitalt lagret materiale

Arkiv fra NMS 

personalavdeling, uordnet.



Oppsummering

• GDPR har satt i gang nødvendige prosesser.

• Det er blitt økt bevissthet omkring publisering av 
personopplysninger.

• Det er viktig å skjerpe krav til utforming av avtaler om 
avlevering og deponering.

• MDA må holde seg orientert om lover og forskrifter i de land 
der arkivmaterialet har blitt skapt og anvendt.

• MDA har erfart at arkiv fra enkeltpersoner og familier har en 
stor verdi som kilde til forskning, undervisning og formidling.

• Det er derfor verdt å kjempe for bevaring av 
personopplysninger med kulturell og historisk verdi.

Utvikling av god praksis og gode holdninger


