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H ärifrän till Evigh eten, E n långsiktig arkivp olitik för förvaltning
och kulturarv
D et är ju förstås p ositivt att man ser över arkivlagstiftningen när så många år har
gått sedan dess införande. Men att än dra, diskutera och föra in nya b egr epp är en
sak, m en lika viktigt är det att utvärdera vilket effekt lagstiftningen har haft i den
offentliga sektorn och då sp eciellt vad gäller kommun erna. Man kunde tyvärr se
ett återhållet intresse för de kommunala inform ationshanteringsfrågorna un der
arkivutredningen s inledning och bättre har det inte blivit. D et hade varit på p lats
med en inventering av bland ann at de norrländska inlandskommun ernas ambitioner och förmåga att implem en tera lokala åtgärder för att leva upp till de kr av
som arkivlagstiftningen ställer.

¢

Att för en kommun själv göra insatser på att anställa utbildad p ersonal,
investera i arkivlokaler, e-arkiv och an dra satsningar kan vara en rejäl utmaning.
Lösningen skulle kunna vara en samverkan mellan flera kommuner och andr a
aktöreri form av så kallade arkivcentra eller länsarkiv. Med en samverkan
kommuner em ellan kan olika komp etenser mötas, arkivlokaler och teknik
samn yttjas och de ekonomi ska satsningarna b ehöver inte bli lika b etungande som
om en kommun agerade helt själv . Satsningar från statsstatsm akterna är förstås ett
självklart inslag i en sådan etablering. Även de n orrlän dska inlandskommun ernas
arkiv är en del av ett det sven ska kulturarvet. Sådana etableringar är inte bara viktiga
för den lokala kulturen m en kan ocksä innebära förbättrin gar a d gi ller
sysselsättning, o ffentlig service, nyföretagande och lokal dem okrati.
D et är kan ske inte möjligt att nå effekter på kort sikt, m en det väsentliga är ändå
att m an b örjar resonera, diskutera och utv ärdera hur man skulle kunna komm a
vidare. D et finn s redan flera samverkansform er i vårt lan d d är man satsat på
samgående mellan kommun er och m ellan landsting från vilkaman kan lära. Även i
de kommuner där verksamh eten har kommit en bit på väg kan det finnas intresse
för samverkan i någon form.
Ansvaret för att något ska h ända vilar tungt på b åde lokala och nationella politiker.
N är blir arkivfråg rna en lokal och regional valfråga ?
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