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Riksarkivets Division för Offentlig
Informationshantering är på gång med att utreda en
förvaltningsorganisation för FGS:erna.
Se sidan 2.
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Delprojektledare har ordet
Information från delprojekt
Delprojekt 7 (DP7) Utvärdering och tester
av FGS:erna	


detta så jobbar delprojektet nu för fullt med analyser av de
SIP:ar som levererats och med återkoppling till piloterna. 	


!

av Annalena Olsson, Riksarkivet

Arbetet med att knyta fler piloter till delprojektet är nu i
stort sett avslutat och inga nya kontakter kommer att tas.
Det är just nu sju myndigheter/organisationer som deltar
som piloter. Alla testar leveranstypen ärendehantering
förutom en som testar leveranstypen personal. 	


!

Piloterna har kommit långt i sitt arbete och har
levererat minst ett uttag till Riksarkivets
mottagningsfunktion. Två myndigheter är helt klara med
sitt testarbete inklusive besvarande av delprojektets enkät
och de andra är i slutskedet av testerna. Som en följd av

Ett samarbete med DP2, nyttorealisering har inletts och
vi har även ett fortsatt samarbete med SKL. 	


!

Inom delprojektet har en enkät tagits fram som det är
tänkt att piloterna ska fylla i efter slutförda tester. Enkäten
är till hjälp för oss i den andra delen av vårt uppdrag, att
utvärdera. I den kan piloterna lämna synpunkter på bl a
delprojektet som sådant, test- och utvärderingsmetodiken
och om de har de har upplevt några problem med i
samband med testerna.	


Förvaltning FGS:er
Utredning på gång
Källa: Britt-Marie Östholm, Riksarkivet

När E-delegationen i betänkandet Så enkelt som möjligt
för så många som möjligt – En bit på väg (SOU
2011:27) föreslog att Riksarkivet skulle ges i uppdrag att leda
ett arbete med inriktning mot gemensamma tjänster för earkiv och e-diarium angavs att man som ett första steg skulle
ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er)
som kunde ligga till grund för de tänkta tjänsterna. Det
föreslogs även att Riksarkivet skulle ges ett övergripande
ansvar för att förvalta de framtagna specifikationerna. 	
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Projektet eARD har i dagsläget tagit fram ett antal förslag
till FGS:er för olika verksamhetsområden. När projektet
avslutas vid utgången av juni 2014 behöver en
förvaltningsorganisation finnas på plats för att ta emot
förslagen. Denna kommer att besluta en första version av
specifikationerna. Efter hand är det tänkt att specifikationer
för andra verksamhetsområden ska kunna utvecklas.	

	

I syfte att skilja mellan projektets roll och Riksarkivets roll
har arbetet med att utreda organisationsfrågan under hösten
2013 överförts från eARD till Riksarkivets linjeorganisation,
Divisionen för offentlig informationshantering. En rapport
med förslag till organisation ska föreligga senast vid utgången
av mars 2014.
”I SOU2011:27 föreslogs att Riksarkivet skulle ges
ett övergripande ansvar för att förvalta de framtagna
specifikationerna.”
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Här kan du
träffa oss

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 veckan innan jul
(vecka 52). Välkommen med ett bidrag du också. Maila
gärna din text till Lina eller Caspar. Mailadresserna finns på
första sidan.
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