Arkivnätverk Y 2016-05-17
Den 17 maj samlades ett 20-tal arkivintresserade på Murberget för att lyssna till och diskutera
arkivspörsmål. Dagen inleddes av att Karin Bredenberg, teknisk rådgivare och funktionsansvarig för
FGS vid Riksarkivet, höll ett föredrag om FGS (Förvaltningsgemensamma specifikationer). FGS:er har
skapats för att underlätta informationsförsörjningen. De ska användas för att kunna överföra
information mellan system eller för att kunna flytta informationen till ett e-arkiv. De hanterar både
information och metadata om informationen. FGS är en specifikation. Det är ett frivilligt åtagande att
använda dem då de ännu inte ingår i någon RAFS. FGS ska passa alla svenska myndigheter,
organisationer och företag. Det får därför inte finnas något specifikt för en användare eller leverantör
i dem. Varje användare får istället göra lokala anpassningar av FGS för att få med sina krav vid
överföringar. Funktionen för FGS har funnits inom Riksarkivet i nästan två år. Hittills har man arbetet
med att ta hand om resultaten från projektet eARD, där de första förslagen till FGS togs fram.
Funktionen har arbetat med att förbättra och uppdatera FGS och kommit till beslut om FGS för
paketstruktur. Därtill har man tagit fram en projektplan för framtagande av en FGS, så att de som har
behov av en FGS för en särskild informationstyp kan arbeta fram den själv men i samma form som
övriga. Funktionen för FGS håller i nuläget på att ta fram och förbättra FGS Ärendehantering, FGS
Personal och FGS Arkivredovisning.

Andra talaren för dagen var Göran Samuelsson, Universitetslektor vid Mittuniversitetet, som var
inbjuden för att tala om vad som är på g på MIUN. Göran inledde med att berätta om universitetets
flytt från Härnösand. Arkivvetenskapen ligger under fakulteten för naturvetenskap, teknik och media
och kommer vid flytten att flytta ihop med Informations- och kommunikationssystem i Sundsvall. Man
kommer bland annat att ha ett gemensamt mastersprogram i hållbar informationsförsörjning och har
tagit fram en gemensam forskningsstrategi vid namn InfoSys. CEDIF kommer också att finnas kvar,
åtminstone under en övergångsperiod. Göran fortsatte sedan med at berätta om pågående
forskningsprojekt inom arkivvetenskapen:
• Trafikverket – effektiv informationshantering, här tittar man på att myndigheter numer är mer
av beställare och informationsförvaltare än de som faktiskt utför uppdragen. Vad innebär det
för myndigheten och hur ser man på det från olika roller? I projektet tittar man också på BIM
(Building Information Modeling) ur olika aspekter, långtidsperspektiv, samordnande av
information och återanvändande av data bland annat.
• GSS2 – Gränsöverskridande samarbete för säkerhet, är ett samarbete mellan Norge och
Sverige där man tittar på hur man kan arbeta mer samordnat och effektivt och undanröja
hinder för samverkan över gränsen i krissituationer såsom skogsbränder eller översvämningar.
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•

TRILLION är ett EU-projekt om större kommunikationsmöjligheter och bättre kommunikation
mellan polis och medborgare.
InterPARES Trust är ett multinationellt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt som
undersöker frågor rörande de stora digital informationsmängder som ryms under
beteckningar som Big Data och Molnet. Det har ett vitt upplägg och mängder med forskare
knutna till sig. Miun och Karen Anderson är samordnare för den Europeiska delen av projektet.
I nuläget har man också en ansöka inne till regionala fonden om ett forskningsprojekt som i
stort handlar om hur den nya informationshanteringen/förvaltningen kan se ut.

Efter paus för lunch samlades åter gruppen för att lyssna på Ulrika Sturesdotter Andersson, jurist på
Riksarkivet. Ulrika höll ett föredrag om statstjänstemannarollen och den statliga värdegrunden. Hon
berättade att det tagits fram en gemensam värdegrund för staten för att förtydliga vad
tjänstemannarollen innebär och arbeta för ett högt förtroende för staten och demokratin. Även om
det är en statlig värdegrund är mycket av innehållet relevant även för kommunala och
landstingskommunala tjänstemän. Värdegrunden består av sex grundprinciper som Ulrika gick igenom
och förklarade.
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Demokrati – myndigheter och tjänstemän är en del i utförandet av de demokratiska besluten.
Legalitet – Sverige är en rättsstat och tjänstemän måste agera enligt gällande lagar. Om en
tjänsteman gör fel av oaktsamhet eller uppsåt kan han/hon dömas för tjänstefel och straffet
kan bli fängelse.
Objektivitet, saklighet och likabehandling – det är viktigt att man som tjänsteman är opartisk
men också att man framstår som opartisk. Man ska undvika att ta emot några som helst gåvor
då de kan vara eller uppfattas som mutor.
Fri åsiktsbildning – respekt för andras åsikter, hålla isär sina privata åsikter och
tjänstemannarollen.
Respekt – tjänstemän får inte diskriminera på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning etc. De
får inte sammanställa eller samla på sig ovidkommande information och inte samköra register.
Alla människor ska respekteras.
Effektivitet och service – man ska hushålla väl med statens medel. Man ska hänvisa rätt, till
rätt person eller rätt myndighet, om man inte kan besvara frågan själv. Undvik krångligt
myndighetsspråk.

Sist ut på dagen var Christian Bajomi, IT-samordnare på Murberget och Lina Marklund, arkivarie på
Landsarkivet i Härnösand. De arbetar tillsammans i den regionala ABM-samverkan, ABM Resurs. ABM
Resurs har under de senaste åren tagit fram och utvecklat en webbsida vid namn Kulturarv
Västernorrland (www.kulturarvvasternorrland.se) där besökarna kan ta del av Västernorrlands
digitaliserade kulturarv och dela med sig av sitt eget kulturarv. Lina och Christian redogjorde för hur
webbsidan fungerar och vad tankarna bakom den har varit. En ny uppdatering håller precis på att
avslutas och en bättre version kommer att släppas innan midsommar.
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