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Datum/Date

2018-06-05

Protokoll
fört vid kommittésammanträdet den 5 juni 2018.
Närvarande ledamöter:
Stefan Bengtsson/Chalmers
Ann Fust/VR
Susanne Kristensson/LU
Joakim Nejdeby/LIU
Johan Sterte/KAU
Ylva Fältholm/HIG
Björn Halleröd/VR
Henrik Summanen/RAA
David Höjenberg
Fanny Lyrfors

Övriga närvarande:
Maria Häll
Börje Josefsson
Sofie Björling/VR
Fredrik Gunnarsson/VR (pkt 3.1)

Anmält Förhinder:
Henrick Gyllberg/BTH

1 Inledning
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

2 Mötesformalia
Dagordningen fastställdes.
Till justeringsperson föreslogs och beslutades Henrik Summanen.
Kommittén godkände protokollet från 7 mars och lade detta till handlingarna.

3 Stående rapporteringspunkter
3.1 Föreståndaren har ordet
Sunets verksamhet
Ann Fust redogjorde för Vetenskapsrådets arbete med resultatet av utredningen “Organisation av
VRs IT-verksamhet”, samt det arbete som pågår med översyn av Sunets placering och roll inom
myndigheten. Denna översyn kommer att slutföras under hösten.
Principer för inhyrd personal
För att säkerställa att villkoren är lika och transparenta för de organisationer som har personal
uthyrd till Sunet behöver riktlinjer finnas. Dessa riktlinjer ska kommuniceras från början i
samband med att personal efterfrågas från t.ex. ett lärosäte för ett uppdrag hos Sunet. Sunet har
utarbetat ett dokument med dessa riktlinjer, som kommer att användas vid kommande inyrningsavtal. Kommitten rekommenderar att riktlinjerna kommuniceras med Sunets kontaktpersoner och
att Sunet framhåller vinsterna för båda parter med detta system av gemensamma resurser.
Inköpscentral
Under året har möjligheterna att inrätta en inköpscentral vid Sunet utretts. Detta för att kunna
säkerställa att vi långsiktigt kan erbjuda ett brett tjänsteutbud till våra kunder.
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Vetenskapsrådets generaldirektör har fattat beslut om att man kan inrätta en inköpscentral för
Sunets verksamhet. Information har lämnats till Sunets kontaktpersoner och en grupp av
universitetens upphandlingschefer vid ett särskilt videomöte. En inköpscentral möjliggör för
Sunet att skapa möjligheter för Sunets kunder att, om de så önskar, köpa på de avtal som Sunet
handlar upp i enlighet med lagen om offentlig upphandling.
Kommittén rekommenderar att Sunet skyndsamt samlar ihop en referensgrupp med personer från
lärosätenas upphandlingsexperter, som kan titta på det föreslagna upplägget. Kommittén
efterlyste högre transparens avseende funderingarna kring att etablera inköpscentral.
Ekonomi
Fredrik Gunnarsson redovisade resultatet för första tertialet 2018, som visar ett överskott med
ungefär 3,5 MSEK. Till största delen beror detta på att personalkostnaderna är lägre än
budgeterat beroende på försenade nyanställningar. Även bidragsintäkterna är lägre än budgeterat.
Fredrik kommer på nästa kommittemöte att presentera förslag till bättre modell för
ekonomihanteringen.
Utfall T1
Ingående balans
11 465
Avgifter
49 706
Intäkt av anslag
16 378
Intäkter av bidrag
590
SUMMA INTÄKTER 66 674
Personal
7 486
Systemkostnad
38 976
Avskrivningar
10 603
Övriga driftkostnader 5 288
OH VR
748
SUMMA KOSTNADER 63 101
Resultat
3 573
Utgående balans
15 038

3.2

Budget
11 465
150 624
49 183
4 866
204 673
26 280
124 143
33 521
17 679
2 494
204 117
556
12 021

Prognos
11 465
152 000
49 183
4 500
205 683
24 000
124 000
34 000
19 500
2 400
203 900
1 783
13 248

Utfall 2017
3038
142 550
48 755
4 350
195 655
26 865
107 613
30 497
20 753
1 500
187 228
8 427
11 465

%
33%
33%
12%
33%
28%
31%
32%
30%
30%
31%

Infrastruktur

Driftstatistik.

Börje Josefsson redogjorde för driftstatistiken sedan senaste mötet. Nedanstående tabell visar
antalet händelser/störningar gällande nätanslutningar för feb-apr 2018.
Typ
Hårdvara
Fiberlänkar
Övrigt
3.3

Oplanerade
0+1+1
1+3+2
3+6+2

Planerade
3+4+6
3+3+4
3+9+42

Totalt
15
16
62

Tjänster

SWAMID

Datainspektionen har beslutat om ett föreläggande om skyldighet att från och med 2019 använda
multifaktorautenticering för inloggning i Nais, ett system som används av många lärosäten. Nais,
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som hanterar känsliga personuppgifter drivs av UHR. SWAMID har på förfrågan från UHR
prioriterat arbetet med att ta fram specifikationer och riktlinjer för multifaktorinloggning inom
SWAMID samt presenterat dessa riktlinjer både på Sunetdagarna samt på webinarer. Inom
tjänsten eduID tar vi fram stöd för multifaktorinloggning med syftet att eduID ska bli
högskolesektorns gemensamma lösning för de lärosäten som inte själva väljer att använda en
egen multifaktorsinloggning.
eduID

Fresia Perez har tagit över som produktägare för eduID efter Hans Nordlöf, som nu gått i
pension. EduID har numera stöd för 2-faktorsinloggning via den nya standarden WebAuthn och
U2F, vilket kommer att användas av flera lärosäten för inloggning till Nais.
3.4

Projekt och samarbeten

Sunet distribuerad lagring

Sunet har etablerat ett projekt Sunet Distribuerad Lagring som syftar till att etablera en tjänst
med samma namn. Projektets styrgrupp har träffats två gånger och ett tekniskt design-arbete
pågår parallellt. Projektet kommer snart att etablera 3 referensgrupper: för teknik-,
informationssäkerhet och arkivfrågor. Den tekniska referensgruppen kommer att skapas inom
kort och få som uppdrag att gå genom den tekniska design som tas fram. Målet är att tjänsten ska
kunna levereras under Q4 2018 och byggas ut efter behov under 2019 och framöver.
GDPR

Det pågår ett arbete på VR kring frågan om hur Sunet ska implementera dataskyddsförordningen
GDPR för sina befintliga och framtida tjänster (inklusive SWAMID). VR har tagit fram ett
förslag till personuppgiftsbiträdesavtal för Sunets tjänster och höll ett möte den 28 maj för att
diskutera detta förslag. Inbjudna personer var lärosätenas kontaktpersoner tillsammans berörda
personer inom lärosätet, t.ex. dataskyddsombud, jurister etc.
Nordiskt Nätsamarbete

Det pågår diskussioner mellan de nordiska forskningsnäten om att ha tätare samarbete kring den
fysiska nätverksinfrastrukturen. Tanken är att varje forskningsnät ska bidra med kapacitet i sina
egna nät för att på det sättet binda samman infrastrukturerna, så att NORDUnet inte behöver
bygga en överlappande infrastruktur, utan istället fokusera på förbindelser ut från och utanför
Norden.

4 Beslut
4.1

Inga beslutspunkter

5 Diskussionspunkter
5.1

Kundenkät
Maria Häll presenterade status för kundenkäten, baserat på diskussionerna under föregående
kommittémöte. Sista svarsdatum är 15 juni, så resultat kommer att presenteras på kommande
kommittémöte.
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6 Kommande möten
6.1

Möteskalender 2018
● 13 september kl 10-12 (som videomöte).
● 11 december kl 14-17 med efterföljande julbord, Sunets kontor på Tulegatan 11.

7 Övriga ärenden
7.1

Formell bekräftelse av nya kontaktpersoner
Sunets kontaktpersoner på lärosätena är formellt utsedda av lärosätesledningarna. Därför bör
frågan tillställas ledningen, via registrator, vid nyval av kontaktperson.

7.2

Kontaktpersonernas funktion på lärosätena
Sunet upplever att det inte alltid är känt ute i organisationerna vem som är Sunetkontaktperson. När det kommer frågor som borde hanteras av kontaktpersonen så bör
frågeställaren upplysas om det, och svaret bör också gå till rektor/förvaltningschef för
kännedom.

8 Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.
Vid Protokollet:
___________________
Börje Josefsson
Justeras:
___________________
Henrik Summanen

____________________
Stefan Bengtsson

