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Projektet e-arkiv och e-diarium eARD arbetar för en enklare,
öppnare och effektivare förvaltning.
Målen är att förenkla hanteringen av digital information
inom den offentliga förvaltningen och att göra det lättare för
privatpersoner och tjänstemän att samlat se och följa ärenden
inom och mellan myndigheter.
För att uppnå detta ska projektet ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för e-arkiv och e-diarium, testa
och kvalitetssäkra dem och slutligen föreslå en organisation för
att förvalta dem.
Initiativet till projektet kommer ursprungligen från E-delegationen där man identifierade e-arkiv och e-diarium som en av
flera strategiska framgångsfaktorer för skapandet av en effektiv
e-förvaltning.
Om myndigheterna samverkar och skapar gemensamma lösningar kan större resurser frigöras för kärnverksamheten. Sådan
samverkan kan även leda till höjd kompetens hos myndigheterna och en ökad kvalitet till lägre kostnader.
För att skapa förutsättningar för en effektiv informationsförsörjning inom offentlig förvaltning och säkra åtkomsten till det
digitala kulturarvet tog riksarkivarie Björn Jordell på sig att driva denna fråga som en av de viktigaste profilfrågorna för Riksarkivet.
Från oktober 2012 är projektet ett av de prioriterade områdena inom E-delegationens arbete.

Vilka är med?
Projektet har ett brett samarbete inom den offentliga sektorn,
som borgar för att vi kan ta hänsyn till alla olika behov och krav
på hur e-tjänsterna ska fungera. Vi har även kontakter med
framtida leverantörer för att försäkra oss om att den teknik vi
använder är, eller blir, standard.
Projektet leds av Riksarkivet och deltagarna kommer från
statliga myndigheter, kommuner och landsting.

Vad är FGS?
Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) är väldefinierade utbytesformat som gör att informationen kan överföras
mellan olika IT-system.
De FGS:er som tas fram av projektet kan användas av kommersiella aktörer, statliga myndigheter, kommuner och landsting för att upphandla, utveckla och tillhandahålla e-tjänster för
e-arkiv och e-diarium. Tjänster som ska ge landets innevånare,
företag och organisationer möjlighet att på ett säkert och effektivt sätt kunna nå relevant information inom den offentliga sektorn oavsett var den finns.

Tidsplan
Projektet planeras att pågå 2011-06-01 – 2014-06-30
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