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Riksarkivets yttrande över betänkandet – Analyser och
utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)
Riksarkivet har tagit del av rubricerat betänkande och har med
utgångspunkt i Riksarkivets uppdrag och bevakningsområde ingenting
att invända mot utredarens förslag. Riksarkivet vill dock framhålla
följande.
Riksarkivet delar utredningens uppfattning att dagens organisation av
analys- och utvärderingsverksamhet är osammanhängande och
ineffektivt och att det saknas en strategisk styrning från regeringens
sida. Genom att samordna dagens resurser i tre större myndigheter
skapas bättre förutsättningar för en mer enhetlig styrning och ökade
möjligheten för sektorsövergripande analyser och utvärderingar. Vår
erfarenhet är att just arbeta sektorsövergripande är viktigt för att fånga
exempelvis vår myndighets bredare ansvarsområde. Idag utvärderas
Riksarkivets verksamhet inom kultursektorn samtidigt som vår
verksamhet inte är en regelrätt kulturmyndighet. Vårt ansvarsområde
innefattar också överblick över och utveckling av informationsförvaltningsfrågor (inkl. digital förvaltning). De analyser som Myndigheten
för kulturanalys har fokuserat på rör kulturfrågor och är inte i alla delar
relevant för vår del, vilket vi har påpekat i våra redovisningar.
I förslaget till rörande Myndigheten för tillväxt- och samhällsanalys
under Näringsdepartementet ser vi en liknande begränsning i
verksamhetsområdet. I avsnitt 7.4.1, sid 225 föreslås att Tillväxt- och
samhällsbyggnadsorådet, vilket Riksarkivets verksamhet faller under,
ska omfatta verksamheter som bygger upp ett hållbart samhälle. Här
saknas emellertid ett väsentligt område nämligen digitalisering och
digital förvaltning (informationsförvaltning). Regeringens politik på
området har också en stark koppling till ett hållbart samhälle. Det
understryk av regeringens val att inrätta ett nytt departement med
inriktning på dessa frågor, Infrastrukturdepartementet. Det nya
departementet fanns inte när utredningen lämnade sitt förslag men den
nya skärningen mellan politikområden komplicerar den tänkta
avgränsningen mellan politikområdena. Utredningens förslag på
uppgifter för Myndigheten för tillväxt- och samhällsbyggnadsanalys
bör därför anpassas till den nya departementsstrukturen.
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Beslut i detta ärende har fattats av riksarkivarie Karin Åström Iko.
Ärendet har beretts av verksamhetsutvecklare Nora Liljeholm,
föredragande och enhetschef Désirée Veschetti. Vid föredragningen av
ärendet deltog även stabschefen Gunilla Nordström.
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