Avsiktsförklaring

Gemensam organisation och gemensamt system för e-arkiv
E-arkiv är en organisation som har till uppgift att bevara
information digitalt för framtida generationer åt sina
ägare.
E-arkivet uppfyller krav på säkerhet, pålitlighet och
hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt – ett e-arkiv värt
att lita på.
E-arkivet kan tillhandahålla information och tjänster för
olika målgrupper.

Bakgrund
Samarbetet mellan kommuner i regionen startades 2013 med en gemensam förstudie i Kronoberg
och Blekinge inför införande av e-arkiv. Samarbetet byggde vidare på resultat från Sambruks projekt
Elektroniskt bevarande. Förstudien följde arbetet inom SKL:s projekt E-arkiv och samverkansprojektet eARD med Riksarkivet som färdledare. Under hösten 2013 genomfördes en fördjupad
förstudie med bland annat översiktig systeminventering som underlag för systemvärdering och
prioritering.
I februari 2014 påbörjades arbetet med en konceptstudie som bland annat har som syfte att arbeta
fram ett konkret förslag på gemensam organisation för e-arkiv. En första skiss till gemensam
organisation och preliminär budget är nu framtagen. Styrgruppen för konceptstudien har granskat
och godkänt detta dokument och det underlag som tagits fram i samverkan.

Utgångspunkt för samverkan
 Vi vill arbeta tillsammans för att skapa ett e-arkiv värt att lita på.
 Vår utgångspunkt är att medborgare ska ha tillgång till samma tjänster för att ta del av
information oberoende av vilken kommun som har haft hand om verksamheten.
 Vi vill skapa en gemensam organisation som kan hantera de varierande behov som finns när
det gäller arkivering och långsiktigt informationsförsörjning.
 Gemensamma arkivmyndighetsfunktioner inom ramen för den nya organisationen.
 Som deltagande organisation kommer vi aktivt arbeta för att kartlägga informationshantering och följa gemensamma standarder och riktlinjer i samband med att nya system
upphandlas eller utvecklas.
 Som deltagande organisation är vi beredda att finansiera kostnaderna för den gemensamma
arkivorganisationen från och med 2015.

Mål med samarbetet
Genom att samla kompetens och erfarenheter blir det möjligt att möte de utmaningar som
e-samhället ställer på kommunernas informationshantering. Det övergripande målet är att
tillsammans införa organisation och system för att hantera långsiktigt digitalt bevarande för
samverkande organisationer. Då en utgångspunkt är en gemensam myndighetsfunktion innebär
detta att den samverkansform som är funktionell och laglig är kommunalförbund.

Roller och ansvar
För att uppnå den gemensamma målbilden behöver samtliga deltagande organisationer samverka
och stötta varandra och gemensamt sprida och kommunicera resultaten i enlighet med en
gemensam kommunikationsstrategi.
Den gemensamma arkivorgansationen står för att leda och driva verksamheten, tillhandahålla
specialistkompetens och stödja deltagande organisationer genom utbildning, dokumentation,
informationsträffar och arbetsmöten. Deltagande organsationer ansvarar för informationsförvaltning
i den löpande verksamheten.

Förbehåll
Att tillräckligt många organisationer deltar så att kostnaderna blir hanterliga och det finns en
tillräcklig samlad kompetens för att kunna bygga upp den gemensamma arkivorganisationen.
Att det förslag till gemensam organisation som kommer att tas fram under kommande konceptstudie
kan accepteras som utgångpunkt för samverkan.

Förslag till genomförandeplan
•
•
•
•
•

Konceptstudie och planering (10 månader mars-december 2014), överenskommelse har
tecknats mellan deltagande organisationer.
September 2014 – Beslutsunderlag för att bilda gemensam organisation färdigställs.
November/december 2014 – Beslut av deltagande organisationer om att bilda
gemensam arkivorganisation och starta projekt för att införa system för e-arkiv.
Januari 2015 – Kommunalförbundet träder i kraft.
2016 – Förväntad drift av arkiveringsfunktionalitet.
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