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Remiss – IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen –
om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering – SOU 2007:47
Riksarkivet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande, och har i
huvudsak inget att erinra mot de förslag som framförs.
Riksarkivet har dock med viss förvåning konstaterat att utredningen i avsnitt 13.4 (förslag
19) föreslår att Riksarkivet ska ges i uppdrag att föreskriva för myndigheter som omfattas
av arkivlagen att lagra elektroniska dokument i ett allmänt förekommande format som
bygger på standarder från erkända standardiseringsorgan. Riksarkivet har redan en sådan
föreskriftsrätt.
Riksarkivet har i enlighet med 2 § arkivförordningen (1991:446) rätt att föreskriva om
vad som för olika fall krävs av materiel och metoder med hänsyn till behovet av beständighet. Därmed avses att handlingarna skall framställas på ett sådant sätt att de kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas under den tid som de skall bevaras (prop. 1989/
90:72 s. 72). Arkivlagen och delegationen i arkivförordningen gäller oberoende av
medium. Riksarkivet utfärdar bl.a. föreskrifter inom IT-området där de tekniska kraven
till största delen hänvisar till standarder.
För att möta några av de företeelser som behandlas i betänkandet har Riksarkivets
avdelning för tillsyn nyligen omorganiserats. En särskild enhet för utveckling och eförvaltning har tillskapats vid sidan av normeringsenheten för att förstärka det fortlöpande bevaknings- och utvecklingsarbetet. Riksarkivet har också utökat sin medverkan inom
SIS. Detta gäller i första hand för att behandla aktuella förslag till standarder för dokumentformat som ISO/IEC DIS 29500 Information technology -- Office Open XML file
formats och ISO/DIS 32000 Document management -- Portable document format –
PDF 1.7.
Beslutande i ärendet har varit riksarkivarie Tomas Lidman. Närvarande vid den slutliga
handläggningen har också varit arkivrådet Per Jansson, chefen för normeringsenheten
Britt-Marie Östholm och chefen för utvecklings- och e-förvaltningsenheten Torbjörn
Hörnfeldt, föredragande.
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