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Yttrande gällande remiss arkivutredningen Härifrån till evigheten, SOU
2019:58
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har getts möjligheten att lämna ett
yttrande gällande utredningen Härifrån till evigheten, en långsiktig arkivpolitik för
förvaltning och kulturarv, SOU 2019:58, ert dnr Ku2019/02112/KL. Yttrandet har beretts av
SUHF:s expertgrupp för arkiv- och informationshantering.
Det är mycket glädjande att en så grundlig översyn av arkivområdet har genomförts och
redovisats. Vissa av de presenterade förslagen skulle leda till klara förbättringar om de
genomförs.
SUHF välkomnar särskilt förslaget till ändring i arkivförordningen vilken beskrivs under 6.4.3
avseende förberedande åtgärder för arkivbildningen, vilket innebär att kravställning för
möjlighet till arkivexport, gallring samt sekretesshantering vid upphandling och utveckling
av informationssystem blir lagstadgad.
SUHF välkomnar också förslaget i 7.11.5 om att ytterligare utreda förutsättningarna för
insamlande, hantering, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. Det är en
central arkivfråga för arkivarierna vid landets lärosäten och ett stort utvecklingsområde för
universitets- och högskolesektorn.
Utredningens förslag i 9.7.5 om ett tydligare rådgivningsuppdrag till arkivmyndigheterna är
mycket positivt. Med ett större fokus på rådgivning och vägledning och därigenom
proaktivitet från Riksarkivet underlättas arbetet för myndigheterna och innebär att
tillsynsverksamheten kan fortsätta ske med relativt långa intervall.
Vi delar utredningens bedömning i 13.5.1 om att en annan och bredare finansiering av den
statliga arkivmyndighetens verksamhet från andra berörda utgiftsområden bör övervägas.
Nära till hands ligger i så fall finans- eller infrastrukturdepartementen.
I kapitel 14 i arkivutredningen föreslås Riksarkivet att få ett uppdrag att ta fram en nationell
plan för utbildning för yrkesverksamma arkivarier. De arbetsuppgifter som arkivarier har är
skiftande och i många fall ytterst branschspecifika vilket gör att behov av
kompetensutveckling är långt annat än enkelt att identifiera. SUHF tror inte att Riksarkivet
har den överblick och den operativa kunskap om digital informationsförvaltning som
behövs för att kartlägga fortbildningsbehovet på en nationell nivå. Vi anser att de lärosäten
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som bedriver utbildning i arkivvetenskap tillsammans med offentliga arbetsgivare redan
idag har en god bild över vilken kompetens som behövs för att möta digitaliseringens
utmaningar.
I detta yttrande har SUHF valt att lyfta fram vissa punkter som vi av olika skäl vill belysa. Det
är inte att betrakta som ett uttömmande svar från universitets- och högskolesektorn, där
vill vi hänvisa till de enskilda lärosätenas svar.
Enligt uppdrag

Marita Hilliges
generalsekreterare
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