Yttrande
Verkskansliet

Datum
2011-10-12

1 (2)
Dnr RA 04-2011/2709
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Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Slutbetänkandet En ny upphovsrättslag SOU 2001:32
Riksarkivet har tagit del av betänkandet och har ingenting att erinra mot
förslagen.
Förslaget som helhet

Riksarkivet välkomnar den redaktionella och språkliga översynen av
upphovsrättslagen. Utredningen återkommer flera gånger till att den nya lagen
ska kunna läsas och förstås av en vid krets. Där anser Riksarkivet att
utredningen har lyckats väl i avvägningen mellan att behålla invanda begrepp
och att modernisera språket. Också det utvecklade rubriksystemet gör lagen
mera pedagogisk och lättillgänglig.
Det materiella innehållet

Riksarkivet instämmer i utredningens mening att den föreslagna lagen inte
innebär några materiella ändringar. Riksarkivet har däremot i sitt yttrande den
30 augusti 2010 över delbetänkandet Avtalad upphovsrätt SOU 2010:24 (Dnr
RA 04-2010/2302, Ert Dnr Ju2010/3129/L3) lämnat synpunkter som rör
myndighetens ansvarsområde i den delen.
I sitt yttrande påpekade Riksarkivet att en strikt tolkning av det förslaget
innebär att de regionala folkrörelse-, förenings- och näringslivsarkiven och
andra ABM1-institutioner (exempelvis museerna) inte skulle ha rätt att
framställa exemplar för bevarande-, forsknings- eller kompletteringsändamål,
eftersom dessa institutioner inte är arkivmyndigheter enligt arkivlagen
(1990:782). Undantag skulle endast kunna göras i enskilda fall för vissa andra
arkiv och bibliotek men inte för museer, och endast efter särskilt
regeringsbeslut. Riksarkivet vill understryka att detta måste anses som ett
problem, särskilt i de fall då de offentliga arkivinstitutionerna samarbetar med
de regionala enskilda arkiven och museerna, t.ex. i regionala
centrumbildningar. De regionala arkivens verksamhet finansieras idag till stor
del genom bidrag från staten och från de regionala myndigheterna.
Finansieringen sker dels via Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv, dels
genom de medel som avsätts för regional enskild arkivverksamhet i de
regionala kulturplanerna i de regioner som gått in i den nya
finansieringsmodellen. Motsvarande finansieringsformer gäller i stort för
museisektorn.
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Beslut i detta ärende har fattats av Riksarkivarien Björn Jordell. Vid den
slutliga handläggningen deltog arkivrådet Ann Hörsell och juristen Ulrika
Sturesdotter Andersson, föredragande.

Björn Jordell

Ulrika Sturesdotter Andersson

