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Riksarkivet har tagit del av rubricerade förslag och har inget att invända mot att ett centralt
djurskyddskontrollregister inrättas. Att, som föreslagits, en central myndighet, Statens
jordbruksverk, ska föra registret får anses vara effektivt för såväl förvaltningens behov som
från ett arkivperspektiv. En arkivbildare är att föredra inom Riksarkivets tillsynsverksamhet.
Däremot tillbakavisar Riksarkivet utredningens förslag om att utforma från arkivlagen
avvikande bestämmelser om gallring.

Riksarkivets huvudsakliga invändning är att avvikande bestämmelser om gallring av
allmänna handlingar inte bör utfärdas av integritetshänsyn, eftersom sådana hänsyn i
den offentliga förvaltningen regleras i sekretesslagen.
Enligt Riksarkivets mening är dessutom den föreslagna utformningen av huvudregeln
för gallring, som är knuten till ändamålet med behandlingen, svårtillämpbar. Den ger
ingen förutsägbar möjlighet att förstå när personuppgifter gallras eftersom denna inte
kan uttryckas med en tydlig tidsfrist. I betänkandets avsnitt 5.10 Gallring anförs att
uppgifter kan behöva bevaras under hela den tid som verksamhet bedrivs hos
kontrollobjektet, vilket kan vara en hel livstid. Men även att det kan vara svårt att i
förväg avgöra vilka uppgifter om kontrollobjektet som kan ha betydelse i framtiden.
Enligt Riksarkivet innebär dessa bedömningar att det är arkivlagens kriterier för gallring
som bör vara vägledande. Ett annat förhållande, som enligt Riksarkivet talar för att
arkivlagens bestämmelser om gallring bör tillämpas för personuppgifter i
djurskyddskontrollregister, är att denna ordning gäller för de register som nu förs hos
Jordbruksverket och länsstyrelserna. Om utredningens förslag genomförs innebär detta
att olika gallringsregler kommer att gälla för samma typ av uppgifter som behandlas för
liknande ändamål, vilket måste anses mycket svårförståeligt.
Beslutande i detta ärende har varit riksarkivarien Tomas Lidman. Närvarande vid den
slutliga handläggningen har också varit förste arkivarien Håkan Lövblad och verksjurist
Efwa Westre Stövander, föredragande.
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