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Yttrande över betänkandet SOU 2018:63 Behandlingen av
personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt.

Riksarkivet har tagit del av rubricerat betänkande och lämnar följande synpunkter.
De föreslagna lagarna om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten
respektive Försvarets radioanstalt anger hur länge personuppgifter får behandlas,
men innehåller inga regler för bevarande eller gallring i arkivlagens mening, i
motsats till de bestämmelser som i dag gäller. I stället sägs i förslaget att regeringen
eller den myndighet regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter eller i ett enskilt
fall besluta att personuppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller
vetenskapliga ändamål. I de föreslagna förordningarna anges att Riksarkivet, efter
samråd med Försvarsmakten respektive Försvarets radioanstalt, får meddela
föreskrifter om att sådana personuppgifter ska bevaras. Ett undantag görs avseende
Försvarets radioanstalts uppgiftssamlingar för råmaterial, som inte får behandlas
efter viss tid. Riksarkivet anser att det är viktigt att det finns möjlighet att bevara
uppgifter inom underrättelseverksamheten. Härigenom ges den enskilde tillfälle, i
vart fall i efterhand, att få kännedom om vilka uppgifter som har registrerats om
honom eller henne. Även om sekretessen inte upphör förrän efter lång tid, har en
sådan granskningsmöjlighet ett stort värde i ett demokratiskt samhälle.
Riksarkivet ser därför också med gillande att personuppgifter, som finns i
rapportunderlag och underrättelserapporter vid Försvarsmakten och Försvarets
radioanstalt, enligt de föreslagna förordningarna ska bevaras för historiska,
statistiska eller vetenskapliga ändamål, när de inte längre behövs för de ändamål för
vilka de behandlas.
Beslut i detta ärende har fattats av riksarkivarie Karin Åström Iko. Remissen har
handlagts av 1:e arkivarie Peter Nordström, föredragande.
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