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Remissvar för Riksarkivets förslag till författningar – FormatE
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har fått möjlighet att ge
synpunkter på Remiss av FormatE, RA-KS 2021/18.
För en liten organisation är frågorna som behandlas i remissen komplexa och svåra att
sätta sig in i. Vi kan ändå konstatera att förslagen skulle få stora konsekvenser för oss
som myndighet om de skulle gå igenom så som de är formulerade i remissen.
Små myndigheter som inte utvecklar egna system och som inte har en
upphandlingsorganisation, har inte alltid den kompetens som krävs för att ställa
detaljerade tekniska krav. En detaljerad kravställning riskerar omöjliggöra
upphandlingar, då leverantörerna troligtvis inte heller har tillräckliga kunskaper om de
tekniska kraven. Leverantörer som når upp till de tekniska kraven kommer troligen att
vara ett mycket dyrare alternativ, vilket skulle innebära att upphandlingarna blev
mycket mer kostsamma än idag.
I en liten organisation finns inte heller nödvändigtvis den tekniska kompetens som krävs
för att utföra tekniska kontroller av handlingarna. Organisationen kommer då inte kunna
säkerställa att det leverantören levererat verkligen uppfyller kraven.
Statliga myndigheter upphandlar enligt ramavtal. Således skulle de ramavtal som finns
hos Kammarkollegiet behöva säkerställa att alla leverantörer uppfyller föreskriftens
krav, så att inte ytterligare tekniska krav behöver ställas av den upphandlande
myndigheten.
Slutligen är enkäten svår att besvara på ett meningsfullt sätt i de fall det inte finns
tillräcklig teknisk kompetens inom organisationen.
______________________________________________________________________
Beslut i detta ärende har fattats 2022-01-25 av SBU:s generaldirektör Susanna
Axelsson. Registrator/arkivarie Sara Lodin har varit föredragande och samrådande har
varit administrativ chef/personalchef Karin Coster, IT-ansvarig Peter Björkegren,
webbprojektledare Susanne Eksell, pressansvarig/kommunikatör Åsa Fagerström,
grafisk formgivare Åsa Isaksson, ekonomiansvarig Mikael Sparrings, och projektledare
Jessica Tell.
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