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Dnr RA 04-2016/645

Samarbetsrådet för enskilda arkiv

Mötesprotokoll

Mötesdatum: 2016-10-14

Plats: Riksarkivets styrelserum i Marieberg, Stockholm

Närvarande:
Ordförande: Karin Åström Iko, riksarkivarie,

Ledamöter: Katalin Gere, Processansvarig enskild arkivverksamhet RA,
Yvonne Bergman, NAF, Arkivcentrum Örebro län,
Anna Ketola, FA, Skånes arkivförbund,
Torgny Larsson, ordförande för FA,
Eva-Marie Sahlin, Divisionschef, regionala div. RA
Per Lundin, FA, Blekingearkivet

Förhinder: Maud Almström-Blom
samordnare f. enskilda arkiv Nat. Div. RA,
Christina Sirtoft Breitholtz, NAF, Arkiv Västmanland.

1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet
öppnat.

2. Mötesdeltagarna välkomnas – kort presentation
Den nya riksarkivarien/ordföranden och de övriga mötesdeltagarna presenterade
sig kort för varandra.

3. Val av mötessekreterare och justeringsman
Katalin Gere valdes till mötessekreterare och Per Lundin till justeringsman.

4. Godkännande av föredragningslista
Den i förväg utsända föredragningslistan godkändes.

5. Riksarkivarien har ordet: kulturarv och framtid – RA:s och de enskilda
arkivens roll
Karin ansåg inte att tiden var mogen för en mer omfattande programförklaring
för RA. Hon berättade om att det pågår flera undersökningar och utredningar
vilka kommer att ha stor betydelse för hur en sådan ska utformas och vad den
ska innehålla. Med stöd av externa konsulter genoförs nu en s.k. kulturanalys
som ska ge svar på hur RA som organisation mår och vilka åtgärder som behövs
för att skapa ett bättre arbetsklimat och ett effektivare samarbete. En annan
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undersökning är den som Statskontoret nu genomför på uppdrag av regeringen.
De granskar, genomlyser och analyserar RA:s verksamhet med utgångspunkt i
RA:s myndighetsuppdrag. Karin berättade att ledningen välkomnar denna
undersökning som kommer att ge viktiga och konkreta kunskaper om vilka
förändringar/förbättringar som behöver genomföras inom myndigheten.

En tredje faktor som troligen kommer att ha en stark påverkan på RA:s roll är
den kulturarvsproposition som regeringen håller på att förbereda och som
troligen kommer att bli färdig under 2017. RA har i en rapport till regeringen
sammanfattat de viktigaste utmaningarna som RA och den övriga arkivvärlden
står inför där de enskilda arkivens speciella problem, nämligen det obefintliga
lagskyddet, också lyftes fram. På politisk nivå finns det troligen en osäkerhet
beträffande samhällsnytta och samhällsansvar vad det gäller enskilda arkiv som
skulle behöva utredas. RA hoppas kunna få ett sådant utredningsuppdrag och
vill därför inte gå händelserna i förväg.

6. Uppföljning av frågor avseende:
 insatser för att förbättra kunskapsläget/undervisningen avseende

enskilda arkiv
Mötesdeltagarna var eniga om vikten av att ta vara på det kontaktnät med
utbildningsanordnarna som har kunnat etableras på Samarbetsrådets initiativ.
De kommer att bjudas in att medverka vid AVEC våren 2017. Karin
påpekade att RA har som avsikt att stärka sina relationer med
akademikervärlden. Ett steg i denna riktning är att anställa en
forskningssekreterare i riksarkivariens stab som ska fungera som samordnare
för myndighetens alla FoU-projekt och för RA:s samarbete med bl.a.
utbildningsanordnarna i arkivvetenskap. När hen är på plats ska RA
samordna dennes verksamhet med Samarbetsrådets vad gäller kontakterna
med utbildningsanordnarna. Önskemål uttrycktes om att bjuda in de senare
till Samarbetsrådets nästa möte.

 NAD/Arkis för extern inmatning
RA:s NAD-enhet hade för 2016 i uppdrag att utreda vad det skulle innebära
för RA att utveckla och för externa brukare tillhandahålla en förenklad
version av Arkis med möjlighet till mer eller mindre ”direkt inmatning” i
NAD. Katalin som varit i kontakt med enheten berättade att arbetet tyvärr
fick skjutas upp p.g.a. sjukdom. Rent tekniskt finns det goda förutsättningar
och någon typ av ”självförklarande” webbformulär ligger nära till hands som
en möjlig lösning. Det finns dock flera andra frågor som behöver utredas,
bl.a. konkurrenssituationen med tanke på de kommersiella aktörer som säljer
förteckningsprogram. Utredningen kommer att genomföras under våren
2017.

7. RA:s fördelningsprinciper beträffande bidrag till enskilda arkiv
Under denna punkt diskuterades vilka kriterier som ska gälla för Riksarkivets
bidragsgivning avseende verksamhetsbidrag och i den mån medel finns
avseende utvecklingsbidrag.

Vad gäller verksamhetsbidrag kompliceras bilden av att de nuvarande
bidragstagarna inte utgör en homogen grupp. Den gemensamma nämnaren är att
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de är rikstäckande arkivorganisationer eller har en arkivrelaterad verksamhet.
Dessa organisationer fick sina statsbidrag en gång från regeringen men
bidragsgivningen ”flyttades” sedan över till RA. Några uttalade kriterier har inte
meddelats eller skapats för verksamhetsbidrag. Under åren har flera nya
arkivorganisationer vuxit fram. Flera specialarkiv eller s.k. profilarkiv har
bildats vilka anser sig ha en rikstäckande verksamhet. Vissa gör anspråk på att
få ett permanent årligt, statsbidrag/verksamhetsbidrag. Detta kan ses som en
naturlig utveckling och en chans till att ge nya, relevanta
arkiv/arkivorganisationer möjlighet att stärka sin verksamhet. Det bör dock
noteras att dessa institutioner är ofta små och verksamheterna är inte sällan
personberoende. Samtidigt får man konstatera att anslaget som RA får disponera
för ändamålet inte har förändrats på flera år. En radikal omfördelning av
befintliga medel till flera aktörer skulle innebära att resurserna splittras, vilket i
slutändan vore kontraproduktivt ur ett nationellt arkivperspektiv.

Samarbetsrådets ledamöter var av den åsikten att RA bör prioritera de
arkivinstitutioner/organisationer som vänder sig brett till olika samhällssektorer
(näringsliv, civilsamhällets centrala aktörer etc.) istället för sådana som har
byggts upp kring ett avgränsat tematiskt innehåll, s.k. profilarkiv.

I övrigt kan RA - i den mån ekonomin tillåter - göra punktinsatser för att stödja
enstaka projekt eller avgränsade utvecklingsinsatser, helst sådana som resulterar
i generaliserbara kunskaper för arkivsektorn som sådan. Ledamöterna var eniga
om att det föreligger ett påtagligt behov av stärkta utvecklingsmedel för de
enskilda arkiven.

8. Övriga frågor
Inga frågor togs upp under denna punkt.

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde beslutades äga rum den 26 januari 2017 kl. 13.00 – 15.00.
Lokal meddelas senare.

10. Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Enligt uppdrag

Katalin Gere

Justeras av

Per Lundin
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