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Kassasjon av eldre personalmapper m.m. i Tolletaten
Vi viser til søknad av 15.02.2019 og øvrig kontakt i saken.
Sakens bakgrunn
Tolldirektoratet har søkt Riksarkivaren om å få kassere papirbaserte personalmapper,
rekrutterings- og tilsettingssaker, samt personalsaker (displinærsaker) fra hele Tolletaten.
Søknaden er begrunnet med at direktoratet skal flytte til nye lokaler som mangler lagringsfasiliteter
for papirarkiv. Etaten er i gang med å digitalisere aktive personalmapper, og ønsker også å
etterdigitalisere bortsatte mapper i den utstrekning Riksarkivarens regelverk tillater det. De tre
arkivseriene inngår i et større papirarkiv innen HR-funksjoner som oppbevares av etaten.
Tolldirektoratet vil sende en egen bevarings- og kassasjonssøknad for det resterende materialet.
Rettslig grunnlag
Riksarkivaren kan gi «særskilt samtykke» til kassasjon jf. arkivloven § 9 første ledd bokstav c).
Arkivmateriale fra 1950 eller før, skal alltid bevares med mindre Rikarkivaren har fastsatt noe
annet i «enkeltvedtak» jf. arkivforskriften § 15 bokstav a). Dersom ikke Riksarkivaren har bestemt
noe annet skal alltid papirbaserte personalmapper, rekrutterings- og tilsettingssaker, samt
personalsaker (displinærsaker) bevares jf. riksarkivarens forskrift § 7-11 første ledd bokstav b)
og e).
Vår vurdering
Arkivverket har gjort en vurdering av dokumentasjonens bevaringsverdi. Personalmappene anses
ikke å ha vesentlig dokumentasjons- eller informasjonsverdi for ettertiden. Men opplysningene kan
ha verdi som rettslig bevis ut arbeidstakerens levetid og i noen tilfeller også for etterlatte i forhold
til bl.a. pensjonsberegning. Rekrutterings- og tilsettingssakene, med unntak av stillingsutlysningene, samt disiplinærsakene vurderes å ha lav dokumentasjons- eller informasjonsverdi
for ettertiden, og har verdi som rettslig bevis kun en begrenset periode. Tolletaten avgjør selv
oppbevaringstiden for disse arkivseriene.
Vedtak
Med hjemmel i arkivlova § 9 bokstav c), jf. arkivforskriften §15 fatter Riksarkivaren følgende
vedtak for overnevnte arkivmateriale fra Tolldirektoratet og samtlige tollregioner:

Organisasjonsnr.: 961181399

Telefon: 480 55 666

www.arkivverket.no/tjenester





Personalmapper kasseres 110 år etter arbeidstakerens fødselsår
Rekrutteringssaker kasseres. Stillingsutlysningene i sakene tas ut og bevares
Personalsaker (disiplinærsaker) kasseres

Tolletaten må vurdere når de administrative og juridiske behov for rekrutterings- og
tilsettingssakene og personalsakene tidligst bortfaller, og fastsette kassasjonsfrister for dette
materialet, jf. riksarkivarens forskrift § 7-3.
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