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Delprojektledare har ordet
Information från delprojekt
Delprojekt 2 (DP2) Nyttorealisering och
vinster med FGS:er	

av Tero Päivärinta, Luleå tekniska universitet

eARDs delprojekt 2 har vi inledningsvis kommit
överens om tre konkreta “business cases” där vi börjar med
nyttorealiseringsprojektet. (Vi väntar fortfarande på den
slutgiltiga bekräftelsen så därför går vi ännu inte ut med
vilka de är). Första steget är att identifiera hur FGS:erna
relaterar till ”hela” de slutgiltiga målen och förväntade
nyttorna (såsom bättre service till allmänheten, effektivare
arkiveringsprocesser och arbetsflöden, interoperabilitet

med mera). Att implementera FGS:er är nämligen inte
målet i sig, men vi förutser alla att FGS:erna kan bidra till
sådana fördelar så småningom. Nyttoplaneringsprocessen
hjälper också varje ”business case” och inblandade
organisationer och intressenter att förstå vad mer som
behövs för att realisera huvudnyttan av FGS:erna.
Exempelvis kan man i vissa fall behöva konfigurera
system för att passa FGS-specifikationen, definiera mandat
för att ändra arbetsgång osv. Workshops för
nyttoidentifiering och planering påbörjas i mitten av
januari.

Stort intresse för FGS:er
Inrikes och utrikes
av Caspar Almalander, bitr projektledare

Intresset för förvaltningsgemensamma specifikationer
växer för varje dag. Fler och fler upptäcker vinsterna med
en gemensam specifikation och flera myndigheter
(kommuner, landsting och statliga) har redan inlett
förstudier om hur specifikationerna kan/ska användas inom
den egna verksamheten. En del har redan börjat arbeta
aktivt med implementeringsprocessen.	


införa de förvaltningsgemensamma specifikationerna
(FGS:erna) i sina verksamheter.	

På en konferens i Norge föreläste undertecknad om
eARD och FGS:er och representanter från norska
Riksarkivet har varit på besök på Riksarkivet för att låta
sig informeras om specifikationerna. Hela 25 personer
deltog i besöket, ett tydligt bevis för deras intresse.	


Intresset för projektets resultat ökar inte bara inrikes,
ett antal länder vänder blicken mot Sverige. Det pratas
redan om the Swedish model. På DLM-forums konferens i
november presenterade Ungern sin e-arkiv lösning. Inför
en stor internationell publik riktades ett tack till svenska
Riksarkivet för initiativet. Ett särskilt tack gick till Karin
Bredenberg (arkitekt och delprojektledare DP3) för
paketprofilen RA_METS_EARD som Ungern har använt i
sitt arbete. Det ryktas att även Slovenien har för avsikt att

På projektets senaste styrgruppsmöte konstaterades att,
FGS:erna redan används eller kommer att användas inom
kort. Styrgruppen berömde projektet för sina insatser så
här långt. Enligt E-delegationens representant uppfyller
eARD E-delegationens vision Så enkelt som möjligt för så
många som möjligt, och lovorden var många.	

Styrgruppsledamöterna kunde till och med fastställa att
FGS:er kan bli en exportprodukt som gynnar det svenska
näringslivet.

!
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Dokumentation
Bearbetning på gång
av Caspar Almalander, bitr projektledare

Under hösten har Karl Wessbrandt, oberoende konsult
inom e-förvaltningsområdet, haft projektledningens
uppdrag att bearbeta eARD-dokumentationen inför
överlämningen till den kommande
förvaltningsorganisationen. Utgångspunkt för uppdraget
var de på webben publicerade remissversionerna av de tre
FGS:erna plus övriga projektrapporter och bilagor från
delprojekten.	

Målet var att underlätta förståelse, användbarhet och
förvaltning av FGS:erna med tillhörande stöddokument för
framtida användare och intressenter. Tyngdpunkten i
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arbetet har legat på att föreslå en sammanhängande
dokumentations-struktur, att anpassa dokumenten för deras
tilltänkta målgrupper, att redigera och ”avprojektifiera”
de allmänna textavsnitten och att se över terminologin.
Däremot skulle de tekniska delarna av specifikationerna
inte påverkas.	

Resultatet, i form av förslag till dokumentstruktur och
redigerade versioner av de föreslagna dokumenten, har
levererats för vidare beslut om överlämning till
förvaltningsorganisationen och uppdraget avslutas före
nyår.
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Kvalitetsmässan
Välbesökt monter
av Caspar Almalander, bitr projektledare

Här kan du
träffa oss

!
!

Tillsammans med E-delegationen och projekten Mina
meddelanden samt Ekonomisk informationsförvaltning
deltog eARD i en gemensam monter på Kvalitetsmässan
2013 (19-21 november). Det bjöds på saftiga bullar. 	

Mest intresserade var våra
besökare av de förvaltningsgemensamma specifikationerna
och framförallt nyttorna för
våra invånare och
effektiviseringen för
verksamheten.

21 - 22 jan

Forum för
kommunsekreterare,
Birger Jarl konferens,
Stockholm

12 - 13 mars Arkivforum 2014,
Grand Hotel, Stockholm
26 mars

Konferens Dokument- och
ärendehantering, Courtyard
by Mariot, Stockholm

2 - 3 apr

Nämndsekreterardagarna,
Stockholm

Nästa nyhetsbrev
Nästa eARD nyhetsbrev kommer sista veckan av januari
2014 (vecka 5). Välkommen med ett bidrag du också. Maila
gärna din text till Lina eller Caspar. Mailadresserna finns på
första sidan.

God Jul
Gott Nytt År
a
l vi passa på att tacka all
I årets sista nyhetsbrev vil
fantastiska insatser det
projektdeltagare för era
och
r nått stora framgångar
gångna året! Projektet ha
ns så mycket kraft och
det är tack vare att det fin
tet
det. Nästa år går projek
engagemang runt om i lan
i,
er att avslutas den 30 jun
in i sin slutfas och komm
h
er vi att finnas på plats oc
men fram till dess komm
d som händer.	

fortsätta informera om va

!

ska alla
Vi vill avsluta med att ön
t Gott Nytt År!	

En Riktig God Jul och Et

!

/Lina och Caspar
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